


وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين وسالم عىل أصحابه الربرة

املنتجبني واللعن الدائم عىل أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.

أما بعد :الخيفى أننا الزلنا بحاجة إىل تكريس اجلهود ومضاعفتها

نحو نرش املفاهيم األخالقية والرتبوية وترسيخ املفاهيم اإليامنية التي

تضمنتها رسالة اإلسالم لبناء الفرد بناء فعليا حقيقيا ليكون انطالقة
سليمة لبناء ذلك الكيان اإلنساين الشامخ الذي ما هو إال اللبنة األوىل
لبناء جمتمع إسالمي راسخ البنيان ،عتيد املرايس.

لذا ومسامهة يف ذلك جاءت برامج إذاعة الكفيل صوت املرأة

املسلمة كسبيل للوصول إىل ذلك وقد أخذت هذه الربامج طريقها إىل

أسامع الكثريين عرب أثريها وعرب شبكة االنرتنت العاملية صوتا وألجل
تعميم الفائدة إرتأت اإلذاعة إيصال براجمها كتابيا إىل أيدي الذين مل

يسعفهم الوقت لسامعها وذلك بطباعة بعض من براجمها وإصدارها
ككراس.
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ميزات القلب
القلب هو العامل باهلل وهو العامل هلل والساعي إىل اهلل وهو املتقرب

اليه وهو الكاشف ملا عند اهلل وإنام اجل��وارح اتباع للقلب وخدم له

وآالت يستخدمها القلب ويستعملها استعامل املالك للعبيد وإستخدام

الراعي للرعية والصانع لإلله .

القلب :هو املقبول عند اهلل اذا سلم من غري اهلل وهو املحجوب عن

اهلل اذا صار مستغرقا بغري اهلل وهو املطالب وهو املخاطب وهو املثاب

واملعاقب .

القلب :هو الذي يستعد بالقرب من اهلل تعاىل فيفلح اذا زكاه وهو

الذي خييب ويشقى اذا دنسه ودساه .

القلب :هو املطيع هلل باحلقيقة وانام الذي يظهر عىل اجلوارح من

العبادات فهي انواره .

القلب :هو العايص واملتمرد عىل اهلل وانام ما يظهر عىل االعضاء

من الفواحش فهو اثاره وبأظالل القلب واستنارته تظهر حماسن الظاهر
5
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ومساوئه إذ كل إناء يرتشح بام فيه .
القلب :هو الذي إذا عرفه اإلنسان فقد عرف نفسه واذا عرف

نفسه فقد عرف ربه وهو الذي اذا جهله اإلنسان فقد جهل نفسه واذا

جهل نفسه فقد جهل ربه ومن جهل بقلبه فهو بغريه اجهل.

إن أكثر اخللق جاهلون بقلوهبم وأنفسهم وقد حيل بينهم وبني

أنفسهم فإن اهلل حيول بني املرء وقلبه وحيلولته بأن ال يوفقه ملشاهدته

ومراقبته ومعرفة صفاته وكيفية تقلبه بني اصبعني من أصابع الرمحن
وانه كيف هيوي مرة إىل أسفل سافلني وينخفض إىل افق الشياطني
وكيف يرتفع اخرى إىل اعىل عليني ويرتقي إىل عامل املالئكة املقربني .

ومن مل يعرف قلبه لكي يراقبه ويراعيه ويرتصد ما يلوح عليه
ِ
ين
و اَل َتكُونُوا كَا َّلذ َ
من خزائن امللكوت فهو ممن قال اهلل تعاىل فيهَ :
ك هم ا ْل َف ِ
ِ
ون احلرش ،19/فمعرفة
اس ُق َ
ن َُسوا اللهََّ َف َأن َْس ُ
اه ْم َأ ْن ُف َس ُه ْم ُأو َلئ َ ُ ُ
القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالكني .

الفرق بني القلب والنف�س والروح والعقل:
إن هذه األربعة أسامء هلا معان خمتلفة ويقل يف فحول العلامء من

حييط بمعرفتها واختالف معانيها وحدود تسميتها.
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معنى القلب :وهو لفظ يطلق ملعنيني:
األول :اللحم الصنوبري الشكل املودع يف اجلانب االيرس من

الصدر .

الثاين :وهو لطيفة ربانية هلا تعلق هبذا القلب اجلسامين ،وهذه

اللطيفة هي حقيقة اإلنسان وهو املدرك والعامل والعارف وهو املخاطب

واملعاتب واملطالب .

معنى الروح :الروح �أي�ضا لفظ يطلق ملعنيني:
األول :وهو جسم لطيف منبعه جتويف القلب اجلسامين وينترش

بواسطة العروق إىل سائر اجزاء البدن وجرياهنا يف البدن وفيضان انوار
احلياة من احلس والسمع والبرص والشم منها عىل اعضائها يضاهي
فيضان النور من الرساج الذي يدار يف زوايا الدار فانه ال ينتهي إىل
جزء من البيت اال ويستنري به ،فاحلياة مثاهلا النور احلاصل عىل احلائط

والروح مثاهلا الرساج ورسيان الروح وحركتها يف الباطن مثاله مثال
حركة الرساج يف جوانب البيت بتحريك حمركة واالطباء اذا اطلقوا

اسم الروح انام ارادوا به هذا املعنى وهو بخار لطيف انضجته حرارة

القلب .

املعنى الثاين :وهو اللطيفة الربانية العاملة املدركة وهو الذي
7
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حتدثنا عنه يف احد معنيي القلب وهو الذي اراده اهلل تبارك وتعاىل
بقوله:و َي ْس َأ ُلون َ
وح ِم ْن َأ ْم ِر َرب األرساء،85/
الر ُ
َ
الروحِ ُق ِل ُّ
َك َع ِن ُّ

وهو امر عجيب رباين تعجز أكثر العقول واألفهام عن درك كنه حقيقته.

معنى النف�س :للنف�س �أي�ضا معنيان:
األول :ان يراد به املعنى اجلامع لقوة الغضب والشهوة يف اإلنسان

وهذا االستعامل هو الغالب عىل الصوفية الهنم يريدون بالنفس االصل
اجلامع للصفات املذمومة من اإلنسان فيقولون :البد من جماهدة النفس

وكرسها وإليه األشارة بقوله اعـــدى عــــدوك نــفــســك الـتــي
بــيــن جــنــبـيــك.

الثاين :هو اللطيفة التي ذكرناها والتي هي اإلنسان يف احلقيقة فهي

نفس اإلنسان وذاته ولكنها توصف بأوصاف خمتلفة بحسب اختالف

احواهلا .

فإذا سكنت وزال عنها االضطراب بسبب معارضة الشهوات
سميت النفس املطمئنة واليها االشارة يف قوله تعاىلَ :يا َأ َّيت َُها النَّ ْف ُس

ِ
كر ِ
ِ
ِ
اض َي ًة َم ْر ِض َّي ًةالفجر 28-27/وإذا مل
ا مُْل ْط َمئنَّ ُة ْ ار ِجعي إىل َر ِّب َ
يتم سكوهنا ولكنها صارت تواجه النفس الشهوانية وتعرتض عليها

سميت بالنفس اللوامة ألهنا تلوم صاحبها عند تقصريه يف عبادة مواله
8
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و اَل ُأ ْق ِس ُم بِالنَّ ْف ِ
س ال َّل َّو َام ِة القيامة،2/
وإليه األشارة بقوله تعاىلَ :

واذا تركت النفس األعرتاض واذعنت للشهوات واطاعت دواعي

الشيطان سميت بالنفس األمارة كام قال تعاىل اخبار ًا عن يوسف
وما ُأبرئُ َن ْف يِس إِ َّن النَّ ْفس أَلَمار ٌة بِالس ِ
وءيوسف. 53/
ُّ
َ َّ َ
َ َ َ ِّ
وقد يصح ان يقال :ان املراد بالنفس األمارة بالسوء هي النفس

باملعنى األول ألهنا النفس املذمومة .

اما النفس باملعنى الثاين فهي حممودة ألهنا نفس اإلنسان اي ذاته

وحقيقته العاملة باهلل تعاىل وبسائر االشياء .

معنى العقل :وللعقل �أي�ضا معنيان:
األول :انه قد يطلق ويراد به العلم بحقائق األمور فيكون عبارة

عن صفة العامل الذي بالقلب .

الثاين :انه قد يطلق ويراد به املدرك للعلوم فيكون هو القلب اي

تلك اللطيفة ونحن نعلم ان كل عامل له يف نفسه وجود وهو اصل قائم
بنفسة والعلم صفة حاله فيه والصفة غري املوصوف والعقل قد يطلق

ويراد به صفة العامل وقد يطلق ويراد به حمل االدراك اي املدرك  .وهو
املراد بقوله أول ما خلق اهلل العقل ،ويف اخلرب إنه عز وجل قال
9
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له :أقبل فأقبل وقال له :أدبر فأدبر

أذن قد انكشفت لنا معاين هذه األس�ماء وهي القلب اجلسامين

والروح اجلسامين والنفس الشهوانية والعقل العلمي فهذه أربعة معان
تطلق عليها الفاظ أربعة وهناك معنى خامس وهو اللطيفة العاملة املدركة

من اإلنسان واأللفاظ األربعة فاملعاين أذن مخسة واأللفاظ أربعة .

10
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جنود القلب
و َما َي ْع َل ُم ُجنُو َد َر ِّب َ
ك إِ اَّل ُه َواملدثر ،31/فلله
قال اهلل تعاىل َ

سبحانه يف القلوب واألرواح وغريها من العوامل جنود جمندة ال يعرف

حقيقتها وتفصيل عددها إال هو ونحن اآلن يف هذه احللقة نشري إىل
بعض جنود القلب وله جندان:

 -2وجند يرى بالبصرية

-1جند يرى باألبصار

فأما جند املشاهد بالبرص فهو اليد والرجل والعني واألذن

واللسان وسائر األعضاء الظاهرة والباطنة .فإن مجيعها خادمة للقلب
ومسخرة له فهو املترصف فيها  .وقد خلقت جمبولة عىل طاعة القلب ال

تستطيع له خالفا وال عليه متردا فإذا أمر العني باإلنفتاح إنفتحت وإذا
أمر الرجل باحلركة حتركت وإذا أمر اللسان بالكالم تكلم وكذا سائر

األعضاء وتسخري األعضاء واحلواس للقلب يشبه من وجه تسخري

املالئكة هلل تعاىل.

اَ
ون
فإهنم جمبولون عىل الطاعة ال يستطيعون له خالفا
بلل َي ْع ُص َ
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ونالتحريم ،6/وإنام يفرتقان يف يشء
ون َما ُي ْؤ َم ُر َ
اللهََّ َما َأ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُل َ
وهو أن املالئكة عاملة بطاعتها وامتثاهلا لرهبا ،اما األجفان فتطيع

القلب يف األنفتاح واألنطباق عىل سبيل التسخري وال أختيار هلا من

نفسها.

وإنام أحتاج القلب إىل هذه اجلنود من حيث إفتقاره إىل املركب

والزاد لسفره الذي ألجله خلق وهو السفر إىل اهلل سبحانه وقطع املنازل

إىل لقائه .وألجل هذا السفر نحو احلق خلقت القلوب فقال اهلل تعاىل:
الن َْس إِ اَّل لِ َي ْع ُبدُ ِ
ت جِْ
ال َّن َو إْ ِ
ونالذاريات ،56/واملركب
و َما َخ َل ْق ُ
َ
الذي به يسافر اإلنسان نحو اهلدف هو البدن وزاد هذا السفر العلم و

األسباب التي توصله إىل الزاد ومتكنه من التزود منه هو العمل الصالح.
وليس يمكن أن يصل القلب إىل اهلل سبحانه ما مل يسكن البدن

باملوت ومل جياوز الدنيا ،فإنه ال بد من قطع املنزل األدنى للوصول إىل
املنزل األقىص ،فالدنيا مزرعة اآلخرة .

وإنام سميت الدنيا ألهنا أدنى املنزلتني فاضطر إىل أن يتزود من هذا

العامل والبدن مركبه ووسيلته الذي يسافر به من هذا العامل الدنيوي إىل

عامل االخرة.
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لذا احتاج اإلنسان وأفتقر يف هذا السفر إىل تعهد البدن وحفظه

وحفظ البدن يكون من خالل امرين:

 - 1بأن جيلب إليه ما يوافقه من الغذاء وغريه.
-2أن يدفع عنه ما ينافيه وهيلكه.
وأفتقر اإلنسان ألجل جلب الغذاء إىل جندين:
جند باطني وهو الشهوة.
جند ظاهري وهو اليد واألعضاء اجلاذبة للغذاء.
فخلق يف القلب من الشهوات ما احتاج إليه وخلقت له األعضاء

التي هي آالت الشهوة ،وإفتقر ألجل دفع املهلكات إىل جندين:

جند باطني وهو الغضب الذي به يدفع عن نفسه املهلكات وينتقم

من األعداء.

جند ظاهري وهو اليد والرجل التي هبا يعمل بمقتىض الغضب.
ثم ان املحتاج إىل الغذاء ما مل يعرف الغذاء مل تنفعه شهوة الغذاء

وآلته فأفتقر ملعرفة الغذاء إىل جندين:
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باطني :وهو إدراك السمع والبرص والشم واللمس والذوق.
ظاهري :وهو العني واألذن واألنف وغريها.
وباجلملة فجنود القلب ثالثة أصناف:
األول :صنف باعث إما إىل جلب ما هو نافع وموافق كالشهوة
ٍ
ومناف كالغضب .وقد يعرب عن هذا الباعث
وإما إىل دفع ما هو ضار

باإلرادة.

الثاين :هو املحرك لألعضاء إىل حتصيل هذه املقاصد ويعرب عن

هذا الصنف بالقدرة وهي جنود مبثوثة يف سائر األعضاء ال سيام
العضالت واألوتار.

الثالث :هو الصنف امل��درك واملتعرف عىل األشياء وهي قوة

البرص والسمع والشم والذوق واللمس ويعرب عن هذا الصنف بالعلم
واإلدراك.

ويوجد مع كل واحد من هذه اجلنود الباطنة جنود ظاهرة وهي

األعضاء املركبة من الشحم واللحم والعصب والدم والعظم التي هي
بمثابة اآلالت هلذه اجلنود الباطنة فإن قوة البطش إنام هي باألصابع

وقوة البرص إنام هي بالعني وكذا سائر القوى.
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وهذا الصنف الثالث وهو العلم واألدراك ينقسم إىل:

ما قد أسكن املنازل الظاهرة وهي احلواس اخلمس أعني السمع

والبرص والشم والذوق واللمس.

ما أسكن املنازل الباطنة وهي:

اخليال :فاإلنسان بعد رؤية اليشء يغمض عينيه فيدرك صورته يف

نفسه وهذا هو اخليال .

احلافظة :ان الصورة التي يتخيلها اإلنسان يمكن ان تبقى معه

بسبب يشء حيفظه وهو ما يسمى باحلافظة .

التفكر :وهي عندما يتفكر اإلنسان فيام حفظه فريكب بعض ذلك

إىل بعض .

الذاكرة :وهي القوة التي يتذكر بواسطتها ما نسيه ويعود اليه .

العالقة بني القلب وجنوده الباطنية:

أن جنديي الغضب والشهوة قد ينقادان للقلب انقيادا تاما فيعينانه

عىل طريقه الذي يسلكه وحيسنان مرافقته يف سفره.

وقد يستعصيان عليه إستعصاء بغي ومترد حتى يملكاه ويستبعداه

فيكون يف ذلك هالكه وتوقفه عن سفره الذي به يكون وصوله إىل
السعادة األبدية.
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وللقلب جند آخر وهو العلم واحلكمة والتفكر وحق القلب أن

يستعني هبذا اجلند ليتقوى عىل اجلندين اآلخرين  الشهوة والغضب
فهذا اجلند بمثابة حزب اهلل عليهام فاهنام قد يلتحقان بحزب الشيطان.

فاذا ترك األستعانة وسلط عىل نفسه جند الغضب والشهوة هلك

يقينا وخرس خرسانا مبينا وذلك حالة أكثر اخللق فإن عقوهلم صارت
مسخرة لشهواهتم يف استنباط احليل لقضاء الشهوة وكان ينبغي أن

تكون الشهوة مسخرة لعقوهلم .

فمثل نفس اإلنسان يف بدنه أي النفس اللطيفة املذكورة كمثل ٍ
وال

يف مملكته فإن البدن مملكة النفس وعاملها ومستقرها وجوارحه بمنزلة
الصناع والعامل والقوة العقلية املفكرة له كاملشري الناصح والوزير

العاقل والشهوة له كالعبد السوء جيلب الطعام وامل�يرة إىل املدينة
والغضب واحلمية له كصاحب الرشطة.

والعبد اجلالب للمرية كذاب مكار خداع خبيث يتمثل بصورة

الناصح يف كل تدبري يدبره حتى ال خيلو من منازعته ومعارضته يف

آرائه ساعة واحدة فكام أن الوايل يف مملكته متى استشار يف تدبري اموره
وزي��ره واع��رض عن العبد اخلبيث وادب صاحب رشطته واسلمه

لوزيره وجعله مؤمترا له وسلطه عىل العبد اخلبيث استقام أمر بلده
18
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وانتظم العدل فكذلك النفس متى استعانت بالعقل وأدبت احلمية
الغضبية وسلطتها عىل الشهوة واستعانت يف بعض األحيان بإحداها

عىل األخرى اعتدلت قواها وحسنت أخالقها .

ومن عدل عن هذا الطريق كان كمن قال اهلل تعاىل فيهَ :
ت
أ َف َر َأ ْي َ
َم ِن خَّات ََذ إِ هََل ُه َه َوا ُه َو َأ َض َّل ُه اللهَُّ َع ىَل ِع ْلمٍ اجلاثية.23/
وا َّت َب َع َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
ب إِ ْن حَ ْت ِم ْل َع َل ْي ِه َي ْل َه ْ
ث
وقال تعاىل َ

َ
َت ْك ُه َي ْل َه ْ
ث األعراف. 176/
أ ْو ت رْ ُ
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�صفات القلب
فاإلنسان قد مجعت يف خلقته وتركيبه أرب��ع شوائب فلذلك

إجتمعت عليه أربع أنواع من األوصاف وهي:
 -1الصفات السبعية

 -2الصفات البهيمية

 -3الصفات الشيطانية
 -4الصفات الربانية

-فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من

العداوة والبغضاء والتهجم عىل الناس بالرضب والشتم.

-ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم من الرشه

واحلرص وغريه

وح
الر ُ
ومن حيث إنه يف نفسه أمر رباين كام قال اهلل تعاىل ُ ق ِل ُِّم ْن َأ ْم ِر َرب األرساء ،85/فإنه يدعي لنفسه الربوبية وحيب األستيالء

واألستعالء والتخصص واألستبداد باألمور كلها والتفرد بالرئاسة
23
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واألنسالل عن ربقة العبودية والتواضع.

ويشتهي األطالع عىل العلوم كلها بل يدعي لنفسه العلم واملعرفة

واإلحاطة بحقائق األمور ويفرح إذا نسب إىل العلم وحيزن إذا قرن

باجلهل

فاإلحاطة بجميع احلقائق واإلستيالء بالقهر عىل مجيع اخلالئق

من أوصاف الربوبية ويف اإلنسان حرص عىل ذلك ،ومن حيث ان

اإلنسان متيز عن البهائم مع مشاركته هلا يف الغضب والشهوة حصلت
فيه شيطانية فصار رشيرا يتوصل إىل اغراضه باملكر واحليلة واخلداع
ويظهر الرش يف معرض اخلري .وهذه أخالق شياطينه.

واما احلكيم هو مثال العقل املأمور بأن يدفع كيد الشيطان ومكره

من خالل الكشف عن تلبيساته وحيله ببصريته النافذة ونوره املرشق

فإن فعل ذلك وقدر عليه اعتدل األمر وظهر العدل يف مملكة البدن

وجرى والكل عىل الرصاط املستقيم.

فلرياقب كل عبد حركاته وسكناته وسكوته ونطقه وقيامه وقعوده

ولينظر بعني البصرية فلن يرى إن أنصف نفسه إال ساعيا طوال النهار

يف عبادة هؤالء .وهذا غاية الظلم النه جعل املالك مملوكا والرب
24
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مربوبا والسيد عبدا والقاهر مقهروا.
والن العقل هو املستحق للسيادة والقهر واالستيالء يف حني انه

سخره خلدمة هؤالء الثالثة .فال جرم اذ ًا ان تثمر هذه الطاعة هلؤالء
الثالثة صفات ترتاكم عليه حتى تصري طبعا فيه ورينا مهلكا للقلب

ومميتا له.

اما لو عكس األمر وقهر اإلنسان هذه الصفات الثالثة حتت

سياسة الصفة الربانية الستقر يف القلب من الصفات الربانية العلم
واحلكمة واليقني واإلحاطة بحقائق األشياء ومعرفة األمور عىل ما هي

عليه.

فيضبط بذلك الشهوة ويردها إىل حد اإلعتدال فتورث يف قلبه

صفات رشيفة مثل العفة والقناعة واهلدوء والزهد والورع والتقوى
واإلنبساط وحسن اهليئة واحلياء ومساعدة اآلخرين وأمثاهلا.

وكذلك يضبط قوة الغضب ويقهرها ويعيدها إىل حد اإلعتدال

فتثمر يف قلبه صفة الشجاعة والكرم والنجدة وضبط النفس والصرب
واحللم واألحتامل والعفو والثبات والنبل والشهامة والوقار وغريها.

فالقلب يف حكم مرآة التي تتأثر بام يرد عليها من آثار الطاعة كل
25
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من صفات الشهوة والغضب والشيطنة والربانية.

فاآلثار املحمودة التي تنشأ من تسخري الصفات الثالث للصفات

الربانية فتزيد مرآة القلب جالء وإرشاقا ونورا وضياء حتى يتألأل فيه
جتيل احلق وتنكشف فيه حقيقة األمر املطلوب يف الدين .

وإىل مثل هذا القلب اإلشارة بقوله  :إذا أراد اهلل بعبد خريا

جعل له واعظا من قلبه

وبقوله  من كان له من قلبه واعظ كان عليه من اهلل حافظ
وهذا القلب هو الذي يستقر فيه الذكر قال اهلل تعاىل َ
أ اَل بِ ِذك ِْر اللهَِّ

ِ
وب الرعد.28/
َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ

وأم��ا اآلث��ار املذمومة التي تنشأ من طاعة الشهوة والغضب

والشيطان فإهنا مثل دخان مظلم يتصاعد إىل مرآة القلب وال يزال
يرتاكم عليه مرة بعد أخرى إىل أن يسود ويظلم بالكامل ويصري بالكلية

حمجوبا عن اهلل تعاىل وهو الطبع والرين كام قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز:
ان َع ىَل ُق ُل هِ
ون املطففني14/
وبِ ْم َما كَانُوا َيك ِْس ُب َ
ك اََّل َب ْل َر َ
َ
َاه ْم بِ ُذن هِ
ُوبِ ْم َو َن ْط َب ُع َع ىَل
وقال عز
اء َأ َص ْبن ُ
وجل:أ ْن َل ْو ن ََش ُ
ُق ُل هِ
ون األعراف ،100/فربط عز وجل عدم السامع
وبِ ْم َف ُه ْم اَل َي ْس َم ُع َ

بإرتكاب الذنوب كام ربط السامع بالتقوى ومهام تراكمت الذنوب طبع
26
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عىل القلوب وعند ذلك يعمى القلب عن إدراك احلق وصالح الدين
ويستهني بأمر اآلخرة ويستعظم أمر الدنيا .فإذا قرع سمعه أمر اآلخرة
وما فيها من األخطار دخل من أذن وخرج من أذن ومل يستقر يف القلب

ومل حيركه إىل التوبة والتدارك.

وهذا هو معنى إسوداد القلب بالذنوب كام نطق به القرآن والسنة

الرشيفة ،وعن االمام ايب جعفر الباقر  قال:

ما من عبد اال ويف قلبه نكته بيضاء  ,فان اذنب ذنب ًا خرج يف النكتة

نكته س��وداء فان تاب ذهب ذلك السواد وان متادى يف الذنوب زاد

ذلك السواد حتى يغطي البياض فاذا غطى البياض مل يرجع صاحبه إىل

ان َع ىَل ُق ُل هِ
وبِ ْم َما كَانُوا
خري ابد ًا وهو قول اهلل عز وجل :ك اََّل َب ْل َر َ
ون وعنه  أيضا إنه قال :ان القلوب ثالثة :قلب منكوس ال
َيك ِْس ُب َ
يعي شيئ ًا من اخلري وهو قلب الكافر وقلب فيه نكته سوداء واخلري والرش
فيه يعتلجان فإهيام كانت منه غلب عليه وقلب مفتوح فيه مصابيح يزهر

ال يطفأ نوره إىل يوم القيامة وهو قلب املؤمن

فطاعة اهلل سبحانه بمخالفة الشهوات مصقلة للقلب ومعاصيه

مسودات له فمن أقبل عىل املعايص اسود قلبه ومن أتبع السيئة احلسنة

وحما أثرها مل يظلم قلبه ولكن ينقص نوره فإنه ال خيلو من دورة.
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�صفاء القلوب
عن النبي قلب املؤمن أجرد فيه رساج يزهر وقلب الكافر

أسود منكوس

فأخرب أن جالء القلب وإبصاره حيصل بالذكر وأنه ال يتمكن منه

إال الذين اتقوا فالتقوى باب الذكر والذكر باب الكشف والكشف

باب الفوز األكرب وهو الفوز بلقاء اهلل تعاىل.

إن القلوب مرآة مهيئة لكي تتجىل فيها حقيقة احلق يف األمور كلها

وإنام خلت القلوب من الكشف والعلم ألسباب مخسة:

األول :نقصان يف ذات القلب كقلب الصبي فإنه ال تتجيل له

املعلومات لنقصانه.

الثاين :لكدورة املعايص واخلبائث التي اخذت بالرتاكم عىل وجه

القلب من كثرة الشهوات.

فاملعايص متنع من صفاء القلب وجالءه فيمتنع ظهور احلق فيه

لظلمته وتراكمه وإليه اإلشارة بقوله  من قارف ذنبا فارقه عقل ال
31
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يعود إليه أبدا أي حصلت يف قلبه كدورة ال يزول أثرها ابد ًا .إذ غايته
أن يتبع الذنب بحسنة متحوه هبا واذا جاء باحلسنة ومل يقرتف السيئة

الزداد ال حمالة إرشاق القلب .واذا أتى بالسيئة سقطت فائدة احلسنة
وعاد القلب إىل ما كان عليه قبل السيئة ومل يزدد هبا نورا ،وهذا خرسان
مبني ونقصان ال حمالة ،فليست املرآة التي تدنس ثم متسح كالتي مل
تدنس اص ً
ال .

فاإلقبال عىل طاعة اهلل واإلع��راض عن مقتىض الشهوات هو
ِ
اهدُ وا فِينَا
ين َج َ
وا َّلذ َ
الذي جيلو القلب ويصفيه ولذلك قال اهلل تعاىل َ
َلن َْه ِد َين َُّه ْم ُس ُب َلنَا العنكبوت.69/
وقال من عمل بام علم ورثه اهلل علم ما مل يعلم.
الثالث :أن يكون القلب معدوال به عن جهة احلقيقة املطلوبة فقد

يكون القلب املطيع الصالح صافيا ولكن مل يكن أه ً
ال لتجيل احلق فيه
ألنه ليس يطلب احلق ومل ييمم مرآته شطر املطلوب.

بل ربام كان مشغوال بالطاعات البدنية أو بتهيئة أسباب املعيشة

فال يرصف فكره إىل التأمل يف حرضة الربوبية واحلقائق اخلفية اإلهلية

فال ينكشف له إال ما هو متفكر فيه من دقائق آفات األعامل وخفايا
32
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عيوب النفس إن كان متفكرا فيها أو يف مصالح املعيشة.
فإذا كان تقييد اهلم باألعامل وتفصيل الطاعات مانعا عن انكشاف

جتيل احلق فام ظنك يف من رصف اهلم يف الشهوات الدنيوية ولذاهتا

وعالئقها فكيف ال يمنعه ذلك عن الكشف احلقيقي؟

الرابع :حجاب االعتقادات الفاسدة :فإن املطيع القاهر لشهواته

املتجرد للفكر يف حقيقة من احلقائق قد ال تنكشف له هذه احلقيقة
لكونه حمجوبا عنها بسبب اعتقاد خاطئ كان حيمله منذ الصبا عىل سبيل
التقليد والقبول بحسن الظن .فإن هذا االعتقاد الفاسد حيول بينه وبني

حقيقة احلق ويمنع من أن ينكشف يف قلبه خالف ما تلقفه من تقليده.

وهذا أيضا حجاب عظيم قد حجب به أكثر املتكلمني واملتعصبني

للمذاهب بل أكثر الصاحلني املتفكرين يف ملكوت السموات واألرض

ألهنم حمجوبون باعتقادات تقليدية مجدت يف نفوسهم ورسخت يف
قلوهبم فصارت حجابا بينهم وبني درك احلقائق.

اخلامس :اجلهل بالطريق واجلهة التي منها حيصل العلم فإن طالب

العلم ال يمكنه أن يعلم بام هو جأهل به إال عن طريق تذكر العلوم التي

تناسب مطلوبه حتى إذا تذكرها ورتبها يف نفسه ترتيبا خاصا فعند ذلك
يكون قد عثر عىل املطلوب فتتجىل حقيقة مطلوبه يف قلبه.
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فإن العلوم املطلوبة التي ليست فطرية ال تقتنص إال بشبكة العلوم

احلصولية بل كل علم ال حيصل إال عن طريق علمني سابقني يأتلفان
ويزدوجان عىل وجه خمصوص فيحصل من ازدواجهام علم ثالث.
فلكل علم أصالن خمصوصان وبينهام طريق يف االزدواج حيصل من

ازدواجهام العلم املطلوب.

فاجلهل بتلك األصول وبكيفية األزدواج هو املانع من العلم

فإلقتناص العلوم طرق عجيبة فيها إزورارات وحتريفات يعز عىل
بسيط األرض من هيتدي إىل كيفية احليلة يف تلك األزورارات.

فهذه هي األسباب املانعة للقلوب من معرفة حقائق األمور وإال

فكل قلب و بالفطرة صالح ملعرفة احلقائق ألنه أمر رباين رشيف .وانام

امتاز اإلنسان عن سائر املوجودات هبذه اخلاصية والرشف وإليه اإلشارة
بقوله عز وجل :إِنَّا عر ْضنَا أْالَما َن َة ع ىَل الس و ِ
ال َب ِ
ض َو جِْ
ات َو أْالَ ْر ِ
ال
َّ ماَ َ
َ َ
ََ
ِ
َف َأبي َأ ْن حَ ِ
ح َل َها إْ ِ
ان األحزاب.72/
الن َْس ُ
َ نْ َ
يم ْلن ََها َو َأ ْش َف ْق َن من َْها َو مَ َ
ْ
فقوله عز وجل إشارة إىل أن لإلنسان خاصية متيز هبا عن السموات

واألرض واجلبال وهبا صار مطيقا حلمل أمانة اهلل تعاىل وتلك األمانة

هي املعرفة والتوحيد وقلب كل آدمي مستعد يف االصل حلمل األمانة
وهو مطيق هلا ولكن ثبطه عن النهوض بأعبائها والوصول إىل حتقيقها
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األسباب التي ذكرناها ولذلك قال  لوال أن الشياطني حيومون عىل

قلوب بني آدم لنظروا إىل ملكوت السامء

فهذه إشارة إىل بعض هذه األسباب التي هي حجاب بني القلب

وامللكوت ففي اخلرب قال اهلل تعاىل:مل يسعني أريض وال سامئي

ووسعني قلب عبدي املؤمن اللني الوادع

ويف اخلرب أنه قيل للنبي  من خري الناس؟ فقال  كل مؤمن

خمموم القلب :فقيل :وما خمموم القلب؟ فقال  هو التقي النقي الذي
ال غش فيه وال بغي وال غدر وال غل وال حسد

ولذلك قال اإلمام عيل:رأى قلبي ريب ألنه قد رفع احلجاب

عنه بالتقوى ومن ارتفع احلجاب بينه وبني اهلل جتلت صورة امللك
وامللكوت يف قلبه فريى جنة عرض بعضها كعرض السموات واألرض
أما مجلتها فأكثر سعة من السموات واألرض ألن السموات واألرض

عبارة عن عامل امللك والشهادة وهو وإن كان واسع األطراف متباعد
األكناف إال انه متناه ،وأما عامل امللكوت وهي عامل األرسار الغائبة عن
مشاهدة األبصار املخصوصة بإدراك البصائر فال هناية له نعم أن ما
يلوح منه يف القلب مقدار متناه.
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ولكنه يف نفسه وباإلضافة إىل علم اهلل ال هناية له ومجلة عامل امللك

وامللكوت إذا أخذت دفعة واحدة تسمى احلرضة الربوبية ألن احلرضة

الربوبية حميطة بكل املوجودات إذ ليس يف الوجود يشء سوى اهلل تعاىل

وأفعاله وصفاته.

فام يتجىل من ذلك يف القلب هو اجلنة بعينها وتكون سعة ملكه

يف اجلنة بحسب معرفته وبمقدار ما جتىل له من اهلل وصفاته وأفعاله.

وإنام مراد بالطاعات وأعامل اجلوارح تصفية القلب وتزكيته وجالؤه

وقد أفلح من زكاه واملراد بتزكيته حصول أنوار اإليامن فيه أي إرشاق
للهَّ َأ ْن يهَ ْ ِد َي ُه َيشرْ َ ْح َصدْ َر ُه
نور املعرفة وهو املراد بقوله تعاىلَ ف َم ْن ُي ِر ِد ا ُ
لِ إْ ِ
ل ْس اَلمِ األنعام.125/
ثم ان هلذا التجيل وهذا اإليامن ثالث مراتب:
املرتبة األوىل :إيامن العوام وهو إيامن التقليد املحض .فهم عندما

بلغوا سن التمييز سمعوا من ابائهم وامهاهتم عن وجود اهلل تعاىل

وعلمه وارادته وقدرته وسائر صفاته وبعثه الرسول وصدقه فقبلوه
وثبتوا عليه واطمأنوا اليه ومل خيطر يف باهلم خالف ما قالوه حلسن ظنهم

بإبائهم وامهاهتم ومعلميهم وهذا اإليامن ان كان صحيحا فهو سبب
النجاة يف االخرة وأهله من اوائل رتب اصحاب اليمني وليسوا هم من
36
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املقربني ألنه ليس يف قلوهبم كشف وبصرية وانرشاح صدر بنور اليقني .
املرتبة الثانية :إيامن املتكلمني وهو إيامن ممزوج باالستدالل

ودرجته قريبة من درجة إيامن العوام.

املرتبة الثالثة :إيامن العارفني وهو املشاهد بنور اليقني وهي املعرفة

احلقيقية واملشاهدة اليقينية وهي معرفة املقربني والصديقني الهنم

يؤمنون عن مشاهدة .

وان كانوا أيضا يتفاوتون فيام بينهم بمقادير العلوم وبدرجات

الكشف.
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العلوم ال�رشعية
تكلمنا عن أقسام العلوم والتي منها العلوم العقلية والعلوم

الرشعية وقد تم احلديث عن العلوم العقلية وسنكمل عن العلوم

الرشعية الدينية فهي مأخوذة بطريق التقليد من األنبياء صلوات اهلل

عليهم وهذا يتم من خالل الرجوع إىل كتاب اهلل تعاىل وسنه رسوله
الكريم وفهم معانيها وبه كامل صفة القلب وبه سالمته من
األمراض والعلل .

فالعلوم العقليه غري كافية لوحدها يف سالمة القلب وان كان حمتاجا

اليها كام ان العقل غري كاف لوحده يف استدامة أسباب صحة البدن بل
حيتاج إىل معرفة خواص االدوية والعقاقري عن طريق التعلم من االطباء

فالعقل لوحده ال هيدي إىل خواص االدوية ولكن يف الوقت نفسه ال
يمكن فهم ما يسمعه حول خصائص هذه العقاقري اال بالعقل إذ ًا فال

غنى عن العقل.

اما من يدعو إىل حمض التقليد مع عزل العقل بالكلية فجاهل

وكذلك املكتفي بمجرد العقل لفهم القران والسنه فمعذور.
41
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فإياك أن تكون من أحد الفريقني وكن جامع ًا بني االصلني فأن

العلوم العقلية كاألغذية والعلوم الرشعية كاألدوية كاملريض الذي
يترضر بالغذاء اذا فاته الدواء .فكذلك امراض القلب ال يمكن عالجها
اال بأدوية مستفادة من الرشيعة وهي وظائف العبادات واألعامل التي

ركبها األنبياء صلوات اهلل عليهم إلصالح القلوب .

فمن ال يداوي قلبه املريض بمعاجلات العبادات الرشعية واكتفى

بالعلوم العقلية استرض هبا كام يسترض املريض بالغذاء .

إن العلوم غري الرضورية والتي حتصل يف القلب يف بعض االحوال

خيتلف احلال يف حصوهلا فتارة هتجم عىل القلب كأنه القي فيه من حيث
ال يدري وتارة تكتسب بطريق األستدالل والتعلم .

فالذي حيصل بطريق االكتساب وحيلة الدليل يسمى اهلام ًا.

والذي حيصل باالستدالل والدليل يسمى اعتبار ًا واستبصار ًا

ثم ان العلم الواقع يف القلب بغري حيلة واجتهاد ينق�سم �إىل:
ما ال يدري العبد كيف حصل وال من اين حصل ويسمى اهلام ًا

ونفث ًا يف الروع .

ما يطلع معه عىل السبب الذي منه ذلك العلم هو مشاهدة امللك
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الذي يلقى هذه العلوم يف القلب ويسمى وحي ًا وخيتص به األنبياء

أما االهلام فيختص به األولياء واألصفياء .

أما املكتسب بطريق األستدالل فيختص به العلامء وحقيقة

القول ان القلب مستعد الن تتجىل فيه حقيقة احلق يف االشياء كلها انام
حيل بينه وبينها لألسباب اخلمسة التي ذكرناها يف احللقات السابقة
والتي هي مانعه من جتيل احلق يف القلب والتي منها للتذكري كدورة

املعايص واخلبائث املرتاكمة عىل القلب لكثرة الشهوات ومنها حجاب
االعتقادات الفاسدة واجلهل بالطريقة واجلهة التي حيصل منها العلم

وغريها فهي كاحلجاب املسدل احلائل بني مرآة القلب وبني اللوح

املحفوظ الذي هو منقوش فيه مجيع ما قىض اهلل تبارك وتعاىل به إىل يوم

القيامة.

إن جتيل حقائق العلوم من مرآة اللوح املحفوظ يف مرآة القلب

يضاهي انطباع صورة من مرآة يف مرآة تقابلها واحلجاب بني املرآتني
تارة يزال باليد واخرى يزول هببوب ريح حتركه .

وكذلك قد هتب ري��اح األلطاف وتكشف احلجب عن أعني

القلوب فيتجىل فيها بعض ما هو مسطور يف اللوح املحفوظ ويكون
تارة يف املنام فينكشف فيه ما سيكون يف املستقبل ويف اليقظة أيضا اذ قد
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ينقشع احلجاب بلطف خفي من اهلل تعاىل فيلمع يف القلب من وراء سرت

الغيب يشء من غرائب العلم تارة كالربق اخلاطف وأخرى عىل التوايل
إىل حد ما ودوامه يف غاية الندور اما أرتفاع احلجاب فيحصل باملوت

وبه ينكشف الغطاء.

فإهلام يفارق اإلكتساب من جهة ان اإلهل��ام حيصل بعد زوال

احلجاب وان ذلك ليس باختيار العبد  .واالهلام يفارق الوحي من جهة
ان الوحي يرافقه مشاهدة امللك املفيد للعلم

فان العلوم انام حتصل يف قلوبنا بواسطة املالئكة واليه االشارة
َان لِبشرَ ٍ َأ ْن ي َك ِّلمه اللهَُّ إِ اَّل وحيا َأو ِمن ور ِ
اء ِح َج ٍ
اب
ُ َُ
و َما ك َ َ
بقوله تعاىلَ :
َ ًْ ْ ْ ََ
ِ
ِِ
ِ
يِ
َأ ْو ُي ْر ِس َل َر ُس اً
يم الشورى.51/
اء إِ َّن ُه َع ٌّل َحك ٌ
ول َف ُيوح َي بِإِ ْذنه َما َي َش ُ
فاذا عرفت هذا فاعلم ان ميل أهل املجاهدة إىل العلوم اإلهلامية

دون التعليمية لذلك مل حيرصوا عىل دراسة العلم وحتصيل ما صنفه

املصنفون بل قالوا:

ان الطريق هو تقديم املجاهدة بمحو الصفات املذمومة وقطع

العالئق كلها واالقبال بكنه اهلمة عىل اهلل تعاىل ،واذا حصل ذلك كان

اهلل تعاىل هو املتويل لقلب عبده املتكفل بتنويره بأنوار العلم فإذا توىل
44
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اهلل تعاىل أمر القلب فاضت الرمحة وأرشق النور يف القلب وانرشح
الصدر وانكشف له رس امللكوت وانقشع عن وجه القلب حجاب
العزة بلطف الرمحة وتألألت فيه حقائق األمور اإلهلية فليس عىل املريد

إال اإلستعداد بالتصفية املجردة واحضار اهلمة مع اإلرادة الصادقة
والتعطش التام والرتصد بدوام اإلنتظار ملا يفتحه اهلل من الرمحة.

فاألنبياء واألولياء انكشفت هلم األمور وفاض عىل صدورهم

النور ال بالتعلم والدراسة بل بالزهد يف الدنيا والتربي من عالئقها

واالقبال بكنه اهلمة عىل اهلل تعاىل :فمن كان هلل كان اهلل له

اما أصحاب طريق التعلم فلم ينكروا وجود هذا الطريق وامكانه

وافضاءه إىل املقصد ألنه حال األنبياء واألولياء ولكن استوعروا هذا

الطريق واستبطأوا ثمرته واستبعدوا اجتامع رشوطه وزعموا ان حمو
العالئق إىل ذلك احلد كاملتعذر وان حصل يف حاله فثباته ابعد منه اذ ان
ادنى وسواس وخاطر يشوش القلب وقد قال رسول اهلل :قلب

املؤمن اشد تقلب ًا من القدر يف غلياهنا وقال أيضا :قلب املؤمن بني
أصبعني من أصابع الرمحن يقلبه كيف يشاء. 

اضف إىل ذلك أنه يف اثناء هذه املجاهدة قد يفسد املزاج وخيتلط

العقل ويمرض البدن وإذا مل تكن رياضة النفس وهتذيبها مسبوقة
45
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بحقائق العلوم فستنشب يف القلب خياالت فاسدة تطمئن النفس اليها
مدة طويلة إىل ان تزول والعمر ينقيض دون النجاح فيها فكم من جماهد
سلك هذا الطريق ثم بقي يف اخليال مدة ولو كان قد أتقن العلم من

قبل النفتح له وجه التباس ذلك اخليال يف احلال فاإلشتغال إذ ًا بطريق
التعلم أوثق وأقرب إىل الغرض.
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علوم القلب
ان العلوم يمكن أن تساق إىل القلب بواسطة احلواس حتى يمتيلء

علام ويمكن أن حيصل ذلك باخللوة والعزلة وغض البرص وتطهري
القلب ورفع طبقات احلجب عنه حتى يتفجر ينابيع العلم من داخله.

ولل�سائل ان ي�س�أل عن كيفية تفجر العلم من ذات القلب
وهو خال عنه؟
يف احلقيقة أن هذا من عجائب أرسار القلب التي ال يسمح بذكرها

يف علم املعاملة و القدر الذي يمكن ذكره واالفصاح عنه هو أن حقائق
األشياء مسطورة يف اللوح املحفوظ بل يف قلوب املالئكة املقربني  .فكام
أن املهندس يصور أبنية الدار يف بياض ثم خيرجها إىل الوجود عىل وفق

تلك النسخة فكذلك فاطر السموات واألرض كتب نسخة العامل من

أوله إىل آخره يف اللوح املحفوظ ثم أخرجه إىل الوجود عىل وفق تلك
النسخة .

والعامل الذي خرج إىل الوجود بصورته تتأدى منه صورة أخرى
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إىل احلواس واخليال فإن من ينظر إىل السامء واألرض ثم يغض برصه

يرى صورة السامء واألرض يف خياله حتى كأنه ينظر إليها ولو انعدمت

السامء واألرض ثم بقي هو لوجد صورة السامء واألرض يف نفسه كأنه
يشاهدمها وينظر إليهام ثم تتأدى من خياله أثر إىل القلب فتحصل فيه

حقائق األشياء التي وجدت يف احلس واخليال واحلاصل يف القلب

موافق للعامل احلاصل يف اخليال واحلاصل يف اخليال موافق للعامل املوجود

يف نفسه والعامل املوجود موافق للنسخة املوجودة يف اللوح املحفوظ.

ك�أن للعامل �أربع درجات يف الوجود:
وجود يف اللوح املحفوظ وهو سابق عىل وجوده اجلسامين ،ويتبعه

وجوده احلقيقي ،ويتبع وجوده احلقيقي وجوده اخليايل أعني وجود

صورته يف اخليال.

ويتبع وجوده يف اخليال وجوده العقيل _ اي وجود صورته يف

القلب وبعض هذه الوجودات روحانية وبعضها جسامنية والروحانية

بعضها أشد روحانية من بعض.

فالقلب إذ ًا يتصور أن حتصل فيه حقيقة العامل وصورته تارة من

إقتباس احلواس وتارة من اللوح املحفوظ ،كام أن العني يتصور أن
50
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حتصل فيها صورة الشمس تارة من النظر إليها وتارة من النظر إىل املاء
الصايف الذي يقابل الشمس وحيكي عن صورهتا  .فكلام ارتفع احلجاب

املسدل بني القلب واللوح املحفوظ رأى األشياء فيه وتفجريف القلب

العلم منه ،فاستغنى عن االقتباس من مداخل احلواس فيكون ذلك
كتفجر املاء من عمق األرض.

كلام أقبل القلب عىل اخلياالت احلاصلة من املحسوسات كان

ذلك حجابا له عن مطالعة اللوح املحفوظ كام إذا إجتمع ماء من األهنار
يف احلوض فان ذلك يمنع من تفجره من األرض .

فمن نظر إىل املاء الذي حيكي عن صورة الشمس ال يكون ناظرا

إىل نفس الشمس اذن للقلب بابان باب مفتوح عىل عامل امللكوت

وهو اللوح املحفوظ وعامل املالئكة وباب مفتوح إىل احلواس اخلمس
املرتبطة بعامل امللك والشهادة وعامل الشهادة وامللك حياكي أيضا عامل

امللكوت نوعا من املحاكاة .

أما إنفتاح بابه الباطني عىل عامل امللكوت ومطالعة اللوح املحفوظ

فتعلمه علام يقينيا بالتأمل يف عجائب الرؤيا واطالع القلب يف النوم عىل

ما سيكون يف املستقبل وإنام ينفتح ذلك الباب ملن افرد ذكر اهلل تعاىل .

51

�شغاف القلب

وقال:سبق املفردون قيل :ومن هم املفردون يا رسول اهلل؟

قال املستهرتون بذكر اهلل تعاىل وضع الذكر عنهم أوزاره��م فوردوا
القيامة خفافا ثم قال يف وصفهم حكاية عن اهلل تعاىل :أقبل عليهم
بوجهي أترى من واجهته بوجهي يعلم أحد أي يشء أريد أن أعطيه ثم

قال عز وجل :أول ما أعطيهم أن أقذف من نوري يف قلوهبم فيخربون

عني كام أخرب عنهم واملقصود باملستهرت :املولع باليشء.

إذن صار واضح ًا الفرق بني علوم األنبياء واألولياء وبني علوم

العلامء واحلكامء وهو أن علوم األولياء تأيت من داخ��ل القلب من

الباب املنفتح إىل عامل امللكوت وعلوم احلكامء تأتى من أبواب احلواس
املفتوحة عىل عامل امللك

وعجائب القلب وتردده بني عاملي الشهادة والغيب ال يمكن

أن تستقىص يف علم املعاملة فهذا مثال فقط يعرفك الفرق بني مدخل

العلمني.

ويوجدفرق آخر بني عمل األولياء وعمل احلكامء :وهو ان العلامء

يعملون عىل اكتساب نفس العلوم وجلبها إىل القلب ،أما األولياء

فيعملون عىل جالء قلوهبم وتطهريها وتصفيتها حتى يتألأل فيها جتيل

احلق سبحانه .
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فبعض السعادات أرشف من بعض وتتفاوت درجات السعداء

بحسب تفاوت املعرفة واإليامن واملعارف انوار وال يسعى املؤمنون إىل
ي َأ ْي ِدهيِ ْم
ُور ُه ْم َي ْس َعى َب نْ َ
لقاء اهلل تعاىل إال بأنوارهم قال اهلل تعاىل ن ُ

ِ
ُورنَا التحريم.9/
َوبِ َأ ْيماَنهِ ِ ْم َي ُقو ُل َ
ون َر َّبنَا َأتمْ ْم َلنَا ن َ

وقد ورد يف اخلربإن بعضهم يعطي نورا مثل اجلبل وبعضهم

يعطى نور ًا أصغرمنه حتى يكون آخرهم رجال يعطي نورا عىل قدر

إهبام قدمه فييضء مرة وينطفيء أخرى فإذا أضاء قدم قدمه فمشى
وإذا طفيء قام ومرورهم عىل الرصاط عىل قدر نورهم ومنهم من يمر
كطرف العني ومنهم من يمر كالربق ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم

من يمر كانقضاض الكواكب ومنهم من يمركشد الفرس والذي

أعطى نوره عىل إهبام قدمه حيبوعىل وجهه ويديه ورجليه ختر منه يد
وتعلق أخرى وختر رجل وتعلق اخرى وتصيب جوانبه النار قال :ال
يزال كذلك حتى خيلص.

فبهذا يظهر تفاوت الناس يف اإليامن فإيامن العوام نوره مثل نور

الرساج وبعضهم نوره كنور الشمعه وإيامن الصديقني نوره كنور القمر

والنجوم وإيامن األنبياء كنورالشمس وكام انه ينكشف من نور الشمس

صورة اآلفاق مع اتساع أقطارها وال ينكشف من نور الرساج إال زواية
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ضيقه من البيت فكذلك يتفاوت انرشاح الصدر باملعارف وانكشاف

سعة امللكوت لقلوب العارفني

ولذلك جاء يف اخلرب:أنه يقال يوم القيامة أخرجوا من النار من

كان يف قلبه مثقال ذرة من إإليامن ونصف مثقال وربع مثقال وذرة

كل ذلك تنبيه عىل تفاوت درجات اإليامن وأن هذه املقادير من

اإليامن ال متنع دخول النار ولو دخل ألمر بإخراجه فأن من يف قلبه
تعاىلو َأ ْنت ُُم
مثقال ذرة ال يستحق اخللود يف النار وإن دخلها وقد قال
َ
ِِ
ني آل عمران  ،139/تفضيال للمؤمنني عىل
أْالَ ْع َل ْو َن إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤمن َ

املسلمني واملراد به املؤمن العارف دون املقلد.

وهبذا يتضح ان تفاوت درجات أهل اجلنة هو بحسب تفاوت

قلوهبم ومعارفهم وهلذا كان يوم القيامة يوم التغابن إذ املحروم من

رمحة اهلل عظيم الغبن واخلرسان.
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مثال القلب
إن القلب مثاله مثال قبة هلا أبواب تنصب إليها األحوال من كل

باب ومثاله أيضا مثال هدف تنصب إليه السهام من كل جانب أو هو

مثال مرآة منصوبة متر عليها أصناف الصور املختلفة فترتاءى فيها

الصور واحدة بعد اخرى أو مثال حوض تسحب اليه املياه من أهنار
خمتلفة مفتوحة إليه.

وإن علة هذه اآلثار املتجددة يف القلب تأيت أما من الظاهر فهي

احل��واس اخلمس وأما من الباطن وهي اخليال والشهوة والغضب
واألخالق املركبة يف مزاج اإلنسان فاإلنسان إذا أدرك باحلواس شيئا

حصل منه أثر يف القلب وكذلك إذا هاجت الشهوة مثال بسبب كثرة
األكل حصل أيضا يف القلب أثر منها.

وإن كف اإلنسان نفسه عن تأثري احلواس فإن اخلياالت احلاصلة

يف النفس تبقى وه��ذه اخلياالت تبدأ تنتقل من يشء إىل يشء آخر
وبحسب إنتقال اخليال ينتقل القلب من حال إىل حال فالقلب يف حاله
من التغري والتأثر الدائم هبذه األسباب الظاهرة والباطنة.
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ومن اآلثار احلاصلة يف القلب هو اخلواطر واملقصود باخلواطر ما

يعرض فيه من األفكار واألذكار و إدراكه للعلوم إما عىل سبيل التجدد
وإما عىل سبيل التذكر فإهنا تسمى خواطر من حيث إهنا ختطر بعد أن

كان القلب غافال عنها واخلواطر هي املحركة لإلرادة فإن النية والعزم

واإلرادة إنام تكون بعد خطور املنوي بالبال ال حمالة.

فاخلواطر هي مبدأ االفعال ثم حترك اخلواطر الرغبة والرغبة حترك

العزم والعزم حيرك النية والنية حترك األعضاء.

واخلواطر املحركة للرغبة تنق�سم �إىل:

ما يدعو إىل الرش اي ما يؤدي إىل العاقبة السيئة وهي اخلواطر

املذمومه وتسمى وسواس ًا.

ما يدعو إىل اخلري اي ما ينفع يف االخرة وهي اخلواطر املحمودة

وتسمى إهلام ًا

ثم نحن نعلم ان اخلواطر امور حادثة وكل حادث ال بد له من سبب

وكلام اختلفت احلوادث دلت عىل اختالف األسباب هذا ما عرف من
سنة اهلل تعاىل يف ترتيب املسببات عىل األسباب فأذا استنار حائط البيت
بنور النار وأظلم سقفه وإسود بالدخان علمت أن سبب السواد غري
سبب األستنارة وكذلك ألنوار القلب وظلامته سببان خمتلفان:
58

مثال القلب

.1فسبب اخلاطر الداعي إىل اخلري يسمى ملكا واللطف الذي به

يتهيأ القلب لقبول إهلام امللك يسمى توفيق ًا.

.2وسبب اخلاطر الداعي إىل الرش يسمى شيطانا واالمر الذي به

يتهيأ لقبول وساوس الشيطان يسمى إغواء وخذالنا.

من هو امللك؟
امللك عبارة عن خلق خلقه اهلل تعاىل شأنه إفاضة اخلري وإفادة

العلم وكشف احلق والوعد باخلري واألمر باملعروف وقد خلقه وسخره

لذلك.

من هو ال�شيطان؟
الشيطان خملوق شأنه الوعد بالرش واألمر بالفحشاء والتخويف

بالفقر عند اهلم باخلري.

فالوسوسة يف قبال اإلهلام والشيطان يف قبال امللك والتوفيق يف
تعاىلو ِم ْن ك ُِّل شيَ ٍء َخ َل ْقنَا ز َْو َج نْ ِ
ي
قبال اخلذالن وإليه اإلشارة بقوله
َ
ْ
ون الذاريات.49/
َل َع َّلك ُْم ت ََذك َُّر َ
فاملوجودات كلها متقابلة ومزدوجة إال اهلل تعاىل فإنه ال مقابل

له بل هو الواحد احلق اخلالق ل�لأزواج كلها فالقلب متجاذب بني
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الشيطان وامللك وقد قال :يف القلب ملتان ملة من امللك إيعاد باخلري
وتصديق باحلق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اهلل سبحانه فليحمد اهلل

وملة من العدو إيعاد بالرش وتكذيب باحلق وهني عن اخلري فمن وجد
ذلك فليتعوذ باهلل من الشيطان ثم تال قوله تعاىل َّ
ان َي ِعدُ ك ُُم ا ْل َف ْق َر
الش ْي َط ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يم
َو َي ْأ ُم ُرك ُْم بِا ْل َف ْح َشاء َوال َّل ُه َيعدُ ك ُْم َمغْف َر ًة منْ ُه َو َف ْض اًل َوال َّل ُه َواس ٌع َعل ٌ
البقرة.268/

ولتجاذب القلب بني هذين اللمتني قال رسول اهلل :قلب

املؤمن بني أصبعني من أصابع الرمحن

واهلل تعاىل إنام يفعل ما يفعله من خالل استسخار امللك والشيطان

فهام مسخران بقدرته يف تقليب القلوب كام أن أصابعك مسخرة لك
يف تقليب األجسام والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار املالئكة

ولقبول آثار الشياطني بشكل متساو دون ان يرتجح أحدمها عىل اآلخر.
وإنام يرتجح أحد اجلانبني بإتباع اهلوى واإلنكباب عىل الشهوات

أو اإلعراض عنها وخمالفتها .

فأذا اتبع اإلنسان مقتىض الغضب والشهوة ظهر تسلط الشيطان

بواسطة اهلوى وصار القلب عش الشيطان ومعدنه ألن اهلوى هو
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مرعى الشيطان ومرتعه واذا جاهد الشهوات ومل يسلطها عىل نفسه

وتشبه بأخالق املالئكة صار قلبه مستقر املالئكة ومهبطهم وملا
مل يكن خاليا من شهوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل إىل غري

ذلك من صفات البرشية املتشعبة عن اهلوى فال جرم انه مل خيل قلب من

جوالن وساوس الشيطان.

إن الشيطان ال يترصف إال بواسطة الشهوة فمن أعانه اهلل عىل

شهوته حتى صار ال يقوم إال بام ينبغي وإىل احلد الذي ينبغي فشهوته
ال تدعو إىل الرش فالشيطان املتدرع هبا ال يأمر إال باخلري وكلام غلب

عىل القلب ذكر الدنيا ومقتضيات اهلوى وجد الشيطان جماال للوسوسة

وكلام انرصف القلب إىل ذكر اهلل تعاىل ارحتل الشيطان وضاق جماله
وأقبل امللك وأهلم فالكر و الفر بني جندي املالئكة والشياطني يف

معركة القلب دائم إىل أن ينفتح القلب ألحدمها فيسكن ويستوطن
ويكون اجتياز الثاين اختالسا وأكثر القلوب قد فتحتها جنود الشيطان
وملكوها فامتألت بالوساوس الداعية إىل إيثار العاجلة وإىل طرح
اآلخرة ومبدأ استيالئها اتباع اهلوى وال يمكن فتحها بعد ذلك إال
بتخلية القلب من قوت الشيطان وهو اهلوى والشهوات وعامرته بذكر
اهلل تعاىل اذ هو مطرح أثر املالئكة وقال جابر بن عبيدة العدوي شكوت
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إىل العالء بن زياد ما أجد يف صدري من الوسوسة فقال إنام مثل ذلك

مثل البيت الذي يمر به اللصوص فإن كان فيه يشء عاجلوه وإال مضوا
وتركوه يعني أن القلب اخلايل عن اهلوى ال يدخله الشيطان ولذلك قال
اهلل تعاىل إِ َّن ِعب ِ
ادي َل ْي َس َل َ
ان األرساء ،65/فكل من
ك َع َل ْي ِه ْم ُس ْل َط ٌ
َ
اتبع اهلوى فقد عبده ومل يعبد اهلل ولذلك تسلط عليه الشيطان.
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كيفية حمو الو�سو�سة
انه ال يمحو وسوسة الشيطان من القلب إال ذكر آخر ما يوسوس

به ألنه إذا حرض يف القلب ذكر يشء انعدم عنه ما كان فيه من قبل ولكن

بام إن كل يشء سوى ذكر اهلل تعاىل وسوى ما يتعلق به من اجلائز أن

يكون جماال للشيطان لذا كان ذكر اهلل سبحانه هو الذي يؤمن جانبه
والذي ليس للشيطان فيه جمال فال يعالج اليشء إال بضده وليس ضد

مجيع وساوس الشيطان اال ذكر اهلل تعاىل باإلستعاذة والتربي عن احلول
والقوة وهو معنى قولك أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم وال حول

وال قوة إال باهلل العيل العظيم وذلك ال يقدر عليه إال املتقون الغالب

عليهم ذكر اهلل تعاىل وإنام الشيطان يطوف بقلوهبم يف أوقات الفلتات
ِ
ين ا َّت َق ْوا إِ َذا َم َّس ُه ْم َطائِ ٌ
ف ِم َن
عىل سبيل اخللسة قال اهلل تعاىل:إِ َّن ا َّلذ َ
الش ْي َط ِ
َّ
ون األعراف.201/
ان ت ََذك َُّروا َفإِ َذا ُه ْم ُم ْبصرِ ُ َ

ِ
اس الخَْ ن ِ
��و ِ
َّاس
��و ْس َ
ش ا ْل َ
وقيل يف تفسري قوله تعاىل م ْن رَ ِّ
الناس ،4/ان الشيطان منبسط عىل قلب اإلنسان فإذا ذكر اهلل تعاىل
خنس وانقبض وإذا غفل انبسط عىل قلبه فلتطارد بني ذكر اهلل تعاىل
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ووسوسة الشيطان كالتطارد بني النور والظالم وبني الليل والنهار
ولتطاردمها قال اهلل تعاىل ْ است َْح َو َذ َع َل ْي ِه ُم َّ
اه ْم ِذك َْر
الش ْي َط ُ
ان َف َأن َْس ُ
اللهَِّ املجادلة ،19/وقال رسول اهلل إن الشيطان واضع خطمه
عىل قلب ابن آدم فإن ذكر اهلل خنس وإن نيس اهلل التقم قلبه

ويف حديث اخر:إذا بلغ الرجل أربعني سنة ومل يتب مسح الشيطان

وجهه بيده وقال بأيب وجه من ال يفلح

بع�ض طرق ال�شيطان يف الو�سو�سة:
ألن الشهوات ممتزجة بلحم االدمي ودمه لذا فسلطنة الشيطان

أيضا سارية يف حلمه ودمه وحميطة بالقلب من جوانبه ولذلك قال

النبي إن الشيطان ليجري من ابن آدم جمرى الدم فضيقوا جماريه
باجلوع

ذل��ك ألن اجل��وع يكرس الشهوة وجم��رى الشيطان الشهوات

وهو يسعى لتطويق القلب بالشهوات وقد قال اهلل تعاىل إخبارا عن
ِ
رِ
يم ُ .ث َّم آَلتِ َين َُّه ْم ِم ْن َب نْ ِ
إبليس أَ َ
صا َط َ
ي َأ ْي ِدهيِ ْم
ك ا مُْل ْستَق َ
ل ْق ُعدَ َّن هَُل ْم َ
ِ
َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم َو َع ْن َأ ْيماَنهِ ِ ْم َو َع ْن َش ئِلِ ِه ْم َو اَل جَ ِ
ين
تدُ َأ ْك َث َر ُه ْم َشاك ِر َ
ماَ
األعراف ،17-16/وقال  إن الشيطان قعد البن آدم بطرق فقعد
له بطريق اإلسالم فقال له :أتسلم وترتك دينك ودين آبائك ؟ فعصاه
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فأسلم ثم قعد له بطريق اهلجرة فقال :أهتاجر أتدع أرضك ونساءك ؟
فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق اجلهاد فقال أجتاهد وهو تلف النفس
واملال فتقاتل فتقتل فتنكح نساؤك ويقسم مالك ؟ فعصاه فجاهد قال

رسول اهلل فمن فعل ذلك فامت كان حقا عىل اهلل ان يدخله اجلنة

وقد عرف اهلل سبحانه عداوته يف مواضع كثرية من كتابه ليؤمن به
ان َلكُم عدُ و َف خَّ ِ
وحيرتز عنه فقال تعاىل إِ َّن َّ
ات ُذو ُه َعدُ ًّوا إِ َّنماَ َيدْ ُعو
الش ْي َط َ ْ َ ٌّ
الس ِع ِري فاطر ،6/وقال تعاىل َ
ِح ْز َب ُه لِ َيكُونُوا ِم ْن َأ ْص َح ِ
ألمَ ْ َأ ْع َهدْ
اب َّ
إِ َل ْيك ُْم َيا َبنِي آ َد َم َأ ْن اَل َت ْع ُبدُ وا َّ
ني يس.6/
الش ْي َط َ
ان إِ َّن ُه َلك ُْم َعدُ ٌّو ُمبِ ٌ
فينبغي للعبد أن يشتغل بدفع العدو عن نفسه فيسأل عن سالحه

ليدفعه عن نفسه وسالح الشيطان اهلوى والشهوات وينبغي أن يعلم

أن اخلواطر تنقسم إىل:

•ما يعلم قطعا أنه داع إىل الرش فال خيفى كونه وسوسة.
•ما يعلم أنه داع إىل اخلري فال يشك يف كونه إهلاما.
•ما يرتدد فيه فال يدري أنه من ملة امللك أو من ملة الشيطان فإن

من مكائد الشيطان أن يعرض الرش يف معرض اخلري والتمييز بينهام يف
هذه احلالة غامض وأكثر العباد به هيلكون فإن الشيطان ال يقدر عىل
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دعوهتم إىل الرش الرصيح لذا يصور هلم الرش بصورة اخلري فيقول للعامل
بطريق الوعظ مثال :أما تنظر إىل اخللق وهم موتى من اجلهل هلكى
من الغفلة قد أرشفوا عىل النار أما لك رمحة عىل عباد اهلل تنقذهم من

املعاطب بنصحك ووعظك وقد أنعم اهلل عليك بقلب بصري ولسان
ذلق وهلجة مقبولة فكيف تكفر بنعمته وتتعرض لسخطه وتسكت عن

إشاعة العلم ودعوة خلق اهلل سبحانه إىل الرصاط املستقيم وهو ال يزال
يكرر ذلك عليه ويستجره بلطائف احليل إىل أن يشتغل بوعظ الناس ثم

يدعوه بعد ذلك إىل أن يتزين هلم ويتصنع بتحسني اللفظ وإظهار اخلري
ويقول له إن مل تفعل ذلك سقط وقع كالمك عن قلوهبم ومل هيتدوا إىل

احلق.

وال يزال يكرر عليه و يؤكده يف نفسه حتى ترتسخ فيه شوائب

الرياء واجل��اه والتعزز بكثرة األتباع والعلم والنظر إىل اخللق بعني

االحتقار فيستدرج هذا املسكني إىل اهلالك فيتكلم وهو يظن أن قصده
اخلري وإنام قصده اجلاه والقبول بنظر اخللق فيهلك بسببه وهو يظن أنه

عند اهلل بمكان وهو يف احلقيقة عند اهلل تبارك وتعاىل من الذين قال فيهم

رسول اهلل  :إن اهلل ليؤيد هذا الدين بأقوام ال خالق هلم 

ولذلك روي أن إبليس لعنه اهلل متثل لعيسى ابن مريم  فقال
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له قل ال إله إال اهلل فقال كلمة حق ولكن ال أقوهلا بقولك ألن

له _ابليس_ حتت اخلري تلبيسات وتلبيسات الشيطان من هذا النوع ال
تتناهى وهبا هيلك العلامء والعباد والزهاد والفقراء واألغنياء وأصناف
اخللق ممن يكرهون ظاهر الرش وال يرضون ألنفسهم اخل��وض يف
املعايص املكشوفة.

فحق عىل العبد أن يقف عند كل خاطر خيطر له ليعلم أنه هل

هو ملة امللك أو ملة الشيطان وأن يمعن النظر فيه بنور البصرية ال هبوى

الطبع فال يطلع عليه إال بنور التقوى وغزارة العلم كام قال تعاىل:إ َِّن
ِ
الش ْي َط ِ
ين ا َّت َق ْوا إِ َذا َم َّس ُه ْم َطائِ ٌ
ف ِم َن َّ
ون
ان ت ََذك َُّروا َفإِ َذا ُه ْم ُم ْبصرِ ُ َ
ا َّلذ َ
األعراف.201/

وال ينجي من كثرة الوسواس إال بسد أب��واب اخلواطر وهي

الشهوات وعالئق الدنيا وال يمكن دفع هذه اخلواطر والتخيالت اال

من خالل اشغال القلب بذكر اهلل تعاىل لكن الشيطان ال يزال جياذب
القلب وينازعه ويلهيه عن ذكر اهلل تعاىل لذا كان البد من جماهدته وهذه
جماهدة ال آخر هلا إال املوت إذ ًا ال يتخلص أحد من الشيطان ما دام حيا

لذا ال يستغني اإلنسان قط عن اجلهاد ما دام الدم جيري يف بدنه فإذا ما دام
حيا فأبواب الشياطني وهي الشهوة والغضب واحلسد والطمع والرشه
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وغريها مفتوحه عىل قلبه ال تنغلق فأهل التقوى فال يتعذر عليهم ترصد
أبواب الشيطان الظاهرة والطرق اجللية التي تفيض إىل املعايص الظاهرة

وإنام يتعثرون يف طرقه الغامضة واملشكلة أن أبواب الشيطان املفتوحة
عىل القلب كثرية وباب املالئكة باب واحد وقد التبس ذلك الباب
الواحد بذلك الكثري ومثاله مثال املسافر الذي يسعى يف بادية كثرية

الطرق غامضة املسالك ويف ليلة مظلمة فال يكاد يفلح يف استكشاف
الطريق إال بعني بصرية وطلوع شمس مرشقة والعني البصرية ههنا هي
القلب املصفى بالتقوى والشمس املرشقة هو العلم الغزير املستفاد من

كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله  فبهام هيتدي إىل غوامض الطريق وقد
قيل :خط لنا رسول اهلل يوما خطا فقال :هذا سبيل اهلل ثم خط
خطوطا عن يمني اخلط وعن شامله فقال هذه سبل الشيطان عىل كل
رِ
ََ
صاطِي ُم ْست َِقيماً َفا َّتبِ ُعو ُه
سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم
تال:وأ َّن َه َذا َ
الس ُب َل َف َت َف َّر َق بِك ُْم َع ْن َسبِيلِ ِهاألنعام153/
َو اَل َت َّتبِ ُعوا ُّ
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مداخل ال�شيطان �إىل القلب
أن القلب مثاله مثال حصن والشيطان عدو يريد أن يدخل احلصن

ويملكه ويستويل عليه وال يقدر عىل حفظ احلصن من العدو إال بحراسة

أبواب احلصن ومداخله ومواضع ثلمه كام ال يقدر عىل حراسة أبواب
احلصن من العدو من ال يعرف أبوابه أصال .ان محاية القلب من مفاسد

الشيطان واجبة وهو فرض عني عىل كل عبد مكلف وما ال يتوصل
إىل الواجب إال به فهو أيضا واجب وال يتوصل إىل دفع الشيطان إال

بمعرفة مداخله فصارت معرفة مداخل الشيطان واألبواب التي ينفذ

منها واجبة أيضا ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد وهي كثرية
ولكن نشري إىل األبواب العظيمة منها ومن هذه األبواب:

الغ�ضب وال�شهوة:

فإن الغضب هو غول العقل وإذا ضعف جند العقل هجم جند

الشيطان وكلام غضب اإلنسان لعب الشيطان به كام يلعب الصبي
بالكرة فقد روي أن موسى لقيه إبليس فقال له يا موسى أنت
الذي اصطفاك اهلل برسالته وكلمك تكليام وأنا من خلق اهلل أذنبت ذنب ًا
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وأريد التوبه فاشفع يل إىل ريب أن يتوب عيل فقال موسى نعم

فدعا موسى ربه عز وجل فقال :يا موسى قد قضيت حاجتك
فمره أن يسجد لقرب آدم فلقي موسى إبليس فقال لهُ :أمرت أن
تسجد لقرب آدم حتى يتاب عليك فاستكرب وغضب وقال مل أسجد له
حيا أسجد له ميتا ثم قال ابليس يا موسى إن لك عيل حقا بام شفعت
يل إىل ربك فاذكرين عند ثالث ال أهلكك فيهن اذكرين حني تغضب

فإن روحي يف قلبك وعيني يف عينك وأجري منك جمرى الدم واذكرين
إذا غضبت فإنه إذا غضب اإلنسان نفخت يف أنفه فام يدري ما يصنع

واذكرين حني تلقى الزحف فإين آتى ابن آدم حني يلقى الزحف فأذكره

زوجته وولده وأهله حتى يويل ،وإياك أن جتالس امرأة ليست لك بذات

حمرم فإين رسوهلا إليك ورسولك إليها.

يف هذا احلديث أشاره إىل كل من الشهوة والغضب واحلرص

وقال بعض األنبياء إلبليس بأي يشء تغلب ابن آدم ؟ فقال

آخذه عند الغضب وعند اهلوى .وظهر إبليس لراهب فقال له الراهب

أي أخالق بني آدم أعون لك ؟ قال احلدة  .إن العبد إذا كان حديدا

قلبناه كام يقلب الصبيان الكرة وقيل إن الشيطان يقول كيف يغلبني

ابن آدم ؟ وإذا ريض جئت حتى أكون يف قلبه وإذا غضب طرت حتى
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أكون يف رأسه.

احل�سد واحلر�ص

ان العبد كلام كان حريصا عىل يشء أعامه حرصه وأصمه حتى

قال حبك اليشء يعمي ويصم.

ونور البصرية هو الذي يكشف عن مداخل الشيطان ويعرفها فإذا

غطاه احلسد واحلرص مل يبرص فيجد الشيطان فرصته روي أن نوحا
ملا ركب البحر ومحل يف السفينة من كل زوجني اثنني كام أمر فرأى يف

السفينة شيخا مل يعرفه فقال له نوح ما أدخلك ؟

فقال دخلت ألصيب قلوب أصحابك فتكون قلوهبم معي

وأبداهنم معك ،فقال له نوح أخرج منها يا عدو اهلل فإنك رجيم
فقال له إبليس :مخس أهلك هبن الناس وسأحدثك منهن بثالث وال

أحدثك بالثنتني فأوحى اهلل تعاىل إىل نوح  أنه ال حاجة بك إىل

الثالث فليحدثك باألثنني فقال له نوح  :ما االثنتان؟ فقال
مها اللتان ال تكذبانني مها اللتان ال ختلفانني هبام أهلك الناس احلرص
واحلسد فباحلسد لعنت وجعلت شيطانا رجيام وأما احلرص فإنه أبيح

آلدم اجلنة كلها فأصبت حاجتي منه باحلرص.
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ال�شبع من الطعام:

من أبواب الشيطان العظيمة الشبع من الطعام وإن كان حالال

صافيا فإن الشبع يقوي الشهوات والشهوات أسلحة الشيطان فقد

روي أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهام السالم فرأى عليه معاليق

من كل يشء فقال له حييى  :يا إبليس ما هذه املعاليق؟ قال هذه
الشهوات التي أصبت هبا بني آدم قال فهل يل فيها يشء ؟ قال ابليس

ربام شبعت فثقلناك عن الصالة وعن الذكر  .قال  :هل غري ذلك
قال :ال .فقال حييى  اهلل عيل أن ال أمأل بطني من طعام أبدا .فقال
إبليس وهلل عيل أن ال أنصح مسلام أبدا.

ويقال يف كثرة األكل ست خصال مذمومة أوهلا أن يذهب خوف

اهلل من قلبه الثاين أن يذهب رمحة اخللق من قلبه ألنه يظن أهنم كلهم
شباع والثالث أنه يثقل عن الطاعة والرابع أنه إذا سمع كالم احلكمة
ال جيد له رقة واخلامس أنه إذا تكلم باملوعظة واحلكمة ال يقع يف قلوب
الناس والسادس أن هييج فيه األمراض

التزين بالثياب والأثاث والدار:

إن الشيطان إذا رأى حب التزين بالثياب واألثاث والدار غالبا

عىل قلب اإلنسان باض فيه وفرخ فال يزال الشيطان يدعوه إىل عامرة
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الدار وتزيني سقوفها وحيطاهنا وتوسيع أبنيتها ويدعوه إىل التزين

بالثياب والدواب ويستسخره فيها طول عمره حتى اذا أوقعه يف شباكه
استغنى عن معاودته الن ما وقع فيه جيره إىل بعض اخر وال يزال جيره

من موقع إىل موقع حتى يساق إليه أجله فيموت وهو يف سبيل الشيطان
واتباع اهلوى ويف هذه احلالة خيشى عليه من سوء العاقبة بالكفر نعوذ

ونستجري باهلل منه.

الطمع يف النا�س

ان الطمع إذا غلب عىل القلب فلم يزل الشيطان حيبب إليه التصنع

والتزين ملن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس حتى يصري املطموع فيه كأنه

معبوده فال يزال الطامع يتفكر يف حيلة التودد والتحبب إليه املطموع
فيه ويدخل كل مدخل للوصول إىل ذلك وأقل أحواله الثناء عليه بام
ليس فيه واملداهنة معه برتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

العجلة

قال رسولنا الكريم العجلة من الشيطان والتأين من اهلل

َان إْ ِ
ان َع ُجول األرساء،11/
الن َْس ُ
وك َ
عز وجل وقال اهلل تعاىلَ :
و اَل َت ْع َج ْل بِا ْل ُق ْر ِ
آن ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن ُي ْق ىَض
وقال عز وجل لنبيهَ 
إِ َل�� ْي َ
��ك َو ْح ُي ُهطه ،114/وه��ذا ألن األع�مال ينبغي أن تكون بعد
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البصرية واملعرفة والبصرية حتتاج إىل تأمل ومتهل والعجلة متنع من
ذلك وعند االستعجال يروج الشيطان رشه عىل اإلنسان من حيث ال

يدري فقد روي أنه ملا ولد عيسى بن مريم أتت الشياطني إبليس

فقالت أصبحت األصنام قد نكست رؤوسها قال هذا ح��ادث قد
حدث مكانكم فطار حتى جال خافقي األرض فلم جيد شيئا ثم وجد
عيسى قد ولد وإذا املالئكة قد حفت حوله فرجع إليهم فقال إن
نبيا قد ولد البارحة ما محلت أنثى قط وال وضعت إال وأنا حارضها إال
هذا فأيسوا من أن تعبد األصنام بعد هذه الليلة ولكن ائتوا بني آدم من

قبل العجلة واخلفة.
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تكملة مداخل ال�شيطان �إىل القلب
الأموال والدراهم:

ان الدنانري وسائر أصناف األموال من األثاث والدواب والعقار

وكل ما يزيد عىل قدر القوت واحلاجة فهو مستقر الشيطان إن من معه

قوته وكفاف يومه وكان راضي ًا فهو فارغ القلب عن االشتغال بام يزيد
عن حاجته.

اما من رزق مائة دينار مثال ومل يكن قانعا انبعث من قلبه شهوات

حتتاج كل شهوة منها إىل مائة دينار أخرى فال يكفيه ما رزق بل حيتاج
إىل تسعامئة أخرى وقد كان قبل وجود املائة مستغنيا فاآلن ملا رزق مائة

ظن أنه صار هبا غنيا وقد صار حمتاجا إىل تسعامئة ليشرتي دارا يعمرها
وليشرتي أثاث البيت ويشرتي الثياب الفاخرة وكل يشء من ذلك

يستدعي شيئا آخر يليق به وذلك إىل ما ال آخر له وال حد فيقع يف هاوية

آخرها عمق جهنم فال آخر هلا سواه.

روي :انه ملا بعث رسول اهلل قال إبليس لشياطينه لقد حدث

أمر فانظروا ما هو؟ فانطلقوا ثم جاءوا وقالوا ما ندري قال ابليس
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أنا آتيكم باخلرب فذهب ثم جاء وقال قد بعث اهلل حممدا فجعل

يرسل شياطينه إىل أصحاب النبي  فينرصفون خائبني وهم يقولون
ما صحبنا قوما قط مثل هؤالء نصيب منهم ثم يقومون إىل صالهتم
فيمحي ذلك فقال هلم إبليس رويدا هبم عسى اهلل أن يفتح هلم الدنيا

فهناك تصيبون حاجتكم منهم .

وروي أن عيسى عليه الصالة والسالم توسد يوما حجرا فمر به

إبليس فقال يا عيسى رغبت يف الدنيا فأخذه عيسى  من حتت رأسه
ورمى به وقال هذا لك مع الدنيا.

البخل وخوف الفقر:
إن اخلوف من الفقر هو الذي يمنع من اإلنفاق والتصدق ويدعو

إىل االدخ��ار والكنز ومعلوم ان العذاب األليم هو مصري الكانزين

لألموال كام نطق به القرآن العزيز قيل إن الشيطان يقول ما غلبني عليه

ادم فلن يغلبني عىل ثالث أن آمره أن بأخذ املال من غري حقه وإنفاقه يف

غري حقه ومنعه من حقه.

وقيل ليس للشيطان سالح عىل اإلنسان مثل خوف الفقر فإذا

قبل ذلك منه أخذ يف الباطل ومنع من احلق وتكلم باهلوى وظن بربه

ظن السوء ومن آفات البخل احلرص عىل مالزمة األسواق جلمع املال
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واألسواق هي معشش الشياطني قال رسول اهلل :إن إبليس ملا
أنزل إىل األرض قال يارب أنزلتني إىل األرض وجعلتني رجيام فاجعل
يل بيتا قال احلامم قال أجعل يل جملسا قال األسواق وجمامع الطرق قال

فاجعل يل طعاما قال :ما مل يذكر اسم اهلل عليه قال اجعل يل رشابا قال

كل مسكر قال اجعل يل مؤذنا قال املزامري قال اجعل يل قرآنا قال الشعر

قال اجعل يل كتابا قال الوشم قال اجعل يل حديثا قال الكذب قال
اجعل يل مصائد قال النساء 

التع�صب للمذاهب:

ان التعصب واألهواء واحلقد عىل اخلصوم والنظر إليهم بعني

اإلزدراء واالستحقار مما هيلك العباد والفساق مجيعا فإن الطعن يف
الناس واالشتغال بذكر نقصهم صفة جمبولة يف طبع اإلنسان من

الصفات السبعية فإذا خيل الشيطان لإلنسان أن ذلك هو احلق وكان

موافقا لطبعه غلبت حالوته عىل قلبه فاشتغل به بكل مهته وهو بذلك
فرحان مرسور يظن أنه يسعى يف الدين وهو ساع يف اتباع الشيطان فرتى
الواحد منهم يتعصب لعيل  وكان من زهد عيل  وسريته انه لبس

يف خالفته ثوب ًا اشرتاه بثالثة دراهم وقطع راس الكمني إىل الرسغ وترى

هذا الفاسق البس ًا الثياب واحلرير ومتجمال بأموال اكتسبها من احلرام
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وهو يدعي حب عيل  وهو من اول خصامئه يوم القيامة.

ثم إن الشيطان خييل إليهم أن من مات عىل حب أمري املؤمنني

عيل فالنار ال حتوم حوله ولكن ما ينبغي ان نعرفه ان كل من ادعى
حب امام وهو ال يسري بسريته فذلك االمام سيكون خصمه حيث

سيقول له :كان مذهبي العمل دون احلديث باللسان احلديث باللسان
انام كان ألجل العمل ال ألجل اهلذيان فام لك خالفتني يف العمل
والسرية التي هي مسلكي ومذهبي الذي سلكته وذهبت فيه إىل اهلل ثم

ادعيت مذهبي كذب ًا.

وقد ورد عن جابر عن ايب جعفر  قال  :قال يل :يا جابر أيكتفي

من انتحل التشيع ان يقول بحبنا أهل البيت فو اهلل ما شيعتنا اال من اتقى

اهلل واطاعه وما كانوا يعرفون يا جابر إال بالتواضع والتخشع واألمانه
وكثرة ذكر اهلل والصوم والصالة والرب بالوالدين والتعهد للجريان من
الفقراء وأهل املسكنة والغارمني واأليتام وصدق احلديث وتالوة القرآن

وكف األلسن عن الناس األمن خري وكانوا أمناء عشائرهم يف األشياء .

قال جابر :يا بن رسول اهلل ما نعرف اليوم احد ًا هبذه الصفة ! فقال:

ياجابر ال تذهبن بك املذاهب حسب الرجل ان يقول :احب عليا

واتواله ثم ال يكون مع ذلك فعاال  .فلو قال :اين أحب رسول اهلل
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فرسول اهلل  خري من عيل ثم ال يتبع سريته وال يعمل بسنته ما نفعه

حبه اياه شيئ ًا فاتقوا اهلل واعملوا ملا عند اهلل  .ليس بني اهلل وبني احد قرابة
احب العباد إىل اهلل واكرمهم عليه تعاىل اتقاهم واعملهم بطاعته.

ياجابر :واهلل ما يتقرب إىل تعاىل اال بالطاعة وما معنا براءة من النار

وال عىل اهلل الحد من حجة من كان هلل مطيعا فهو لنا ويل ومن كان هلل

عاصيا فهو لنا عدو وما تنال واليتنا اال بالعمل والورع .

وعن ايب احلسن األول  قال :كثري ًا ما كنت أسمع ايب يقول:

ليس من شيعتنا من ال يتحدث املخدرات بورعه يف خدورهن وليس من

أوليائنا من يف قرية فيها عرشة االف رجل فيهم خلق اروع منه.

فهذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان قد أهلك به أكثر العامل وقد

سلمت املنابر ألقوام قل من اهلل خوفهم وضعفت يف الدين بصريهتم
وقويت يف الدنيا رغبتهم واشتد عىل االستتباع حرصهم ومل يتمكنوا

من االستتباع وإقامة اجلاه إال بالتعصب فحبسوا ذلك يف صدورهم ومل
ينبهوهم عىل مكايد الشيطان فيه بل نابوا عن الشيطان يف تنفيذ مكيدته

فاستمر الناس عليه ونسوا أمهات دينهم فقد هلكوا وأهلكوا فاهلل تعاىل
يتوب علينا وعليهم.
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وقيل أن إبليس قال سولت ألمة حممد  املعايص فقصموا

ظهري باإلستغفار فسولت هلم ذنوبا ال يستغفرون اهلل تعاىل منها وهي
األهواء فإهنم ال يعلمون أن ذلك من األسباب التي جتر إىل املعايص

ومن عظيم حيل الشيطان أن يشغل اإلنسان عن نفسه باالختالفات

الواقعة بني الناس يف املذاهب واخلصومات وقد قيل :قعد قوم يذكرون
اهلل تعاىل فأتاهم الشيطان ليقيمهم من جملسهم فيفرق بينهم فلم يستطع

فأتى رفقة أخرى يتحدثون بحديث الدنيا فأفسد بينهم فقاموا يقتتلون
وليس إياهم يريد فقام الذين يذكرون اهلل تعاىل فاشتغلوا هبم يفصلون

بينهم فتفرقوا عن جملسهم وذلك مراد الشيطان منهم.
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حمل العامة على التفكر يف ذات اهلل:

من أبواب الشيطان أيضا محل العوام والذين مل يامرسوا العلم

ومل يتبحروا فيه عىل التفكر يف ذات اهلل تعاىل وصفاته ويف أمور ال

يبلغها حد عقوهلم حتى يشككهم ابليس يف أصل الدين أو خييل إليهم
يف اهلل تعاىل خياال يتعاىل اهلل عنه فيصبحوا به كفار ًا ومبتدعني وهم
فرحون مرسورون بام وقع يف صدرهم من العلم ظن ًا منهم اهنا املعرفة
والبصرية وأنه قد انكشف هلم ذلك بذكائهم وعقوهلم ان أشد الناس

محاقة اشدهم اعتقادا وثقة بعقله وأثبت الناس عقال أشدهم ظن ًا واهتام ًا

لنفسه واحرصهم عىل السؤال من العلامء.

وق��د روي ان رس��ول اهلل ق��ال إن الشيطان ي��أيت أحدكم

فيقول من خلقك؟ فيقول اهلل تبارك وتعاىل فيقول فمن خلق اهلل تعاىل
؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت باهلل وبرسله فإن ذلك يذهب

عنه فالنبي مل يأمر يف عالج هذا بالبحث فإن هذا وسواس جيده
عوام الناس دون العلامء وإنام حق العوام أن يؤمنوا ويسلموا ويشتغلوا

بعباداهتم وبمعايشهم ومكائد الشيطان فيام يتعلق بالعقائد واملذاهب ال
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حترص.

�سوء الظن بامل�سلمني:

من أبواب الشيطان أيضا سوء الظن باملسلمني ولذلك قال اهلل
ِ
اجتَن ِ ُبوا كَثِ ًريا ِم َن ال َّظ ِّن إِ َّن َب ْع َض ال َّظ ِّن
ين َآمنُوا ْ
تعاىلَ  :يا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
إِ ْث ٌم احلجرات ،12/فمن حكم عىل غريه بالظن دفعه الشيطان إىل
غيبته فيقرص يف القيام بحقوقه أو يتوانى عن إكرامه أو ينظر إليه بعني

اإلحتقار ويرى نفسه خريا منه وكل ذلك من املهلكات وألجل ذلك
منع الرشع من التعرض بالتهم فقال النبي :اتقوا مواضع التهم

لذا جيب اإلحرتاز من الظنون والتهم فإن األرشار ال يظنون بالناس

كلهم إال الرش فإذا رأيت إنسانا ييسء الظن بالناس طالبا للعيوب

فاعلم أنه خبيث الباطن وأن ذلك خبثه يرتشح منه وإنام رأى غريه من
حيث هو ،فاملؤمن يطلب املعاذير واملنافق يطلب العيوب واملؤمن سليم

القلب يف حق اخللق كافة.

العالج الذي يدفع و�ساو�س ال�شيطان:

أن العالج لدفع وس��اوس الشيطان يكمن يف سد املداخل

واألبواب التي ينفذ منها وتطهري القلب من الصفات املذمومة ،فإذا

قلعت من القلب أصول هذه الصفات كان للشيطان عندئذ بالقلب
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إجتيازات وخطرات ومل يكن له استقرار وذكر اهلل تعاىل يف هذه احلالة

هو الذي يمنع الشيطان من اإلجتياز

ألن حقيقة الذكر ال تتمكن من القلب إال بعد ع�مارة القلب

بالتقوى وتطهريه من الصفات املذمومة وإال سيكون الذكر حديث

النفس وال سلطان له عىل القلب فال يدفع اذ ًا سلطان الشيطان ولذلك
ِ
الش ْي َط ِ
ين ا َّت َق ْوا إِ َذا َم َّس ُه ْم َطائِ ٌ
ف ِم َن َّ
ان ت ََذك َُّروا َفإِ َذا
قال اهلل تعاىلإِ َّن ا َّلذ َ
ون األعراف.201/
ُه ْم ُم ْبصرِ ُ َ
فخص اهلل تعاىل املتقني فقط هبذه اخلاصية ومثل الشيطان كمثل

الكلب اجلائع الذي يقرب منك ما دام بني يديك خبز أو حلم وان مل
يكن بني يديك يشء من ذلك فإنه ينزجر عنك ،فالقلب اخلايل من قوت

الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر أما اذا غلبت عىل القلب الشهوة اندفع

الذكر فيستقر الشيطان يف سويداء القلب ،أما قلوب املتقني اخلالية من

اهلوى والصفات املذمومة فإنه يطرقها الشيطان ال للشهوات بل خللوها
عن الذكر بسبب الغفلة فإذا عاد املتقي إىل الذكر خنس الشيطان ودليل
ِ
ان َن ْز ٌغ َف ِ
الش ْي َط ِ
وإِ َّما َينْ َز َغن َ
َّك ِم َن َّ
يع
استَع ْذ بِاللهَِّ إِ َّن ُه َسم ٌ
ذلك قوله تعاىل َ
ْ
ِ
يم األعراف.200/
َعل ٌ
اما غري املتقني فمهام طمعوا يف ان يندفع عنهم الشيطان بمجرد
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الذكر كام يندفع عن املتقني كان ذلك حماال ،وكان كمن يطمع يف ان
يرشب الدواء قبل االحتامء وختلية املعدة.

فالذكر دواء والتقوى احتامء خييل القلب من الشهوات فاذا

نزل الذكر عىل قلب فارغ من الشهوات اندفع الشيطان عنه قال اهلل
تعاىل:إِ َّن فيِ َذلِ َ
الس ْم َع َو ُه َو َش ِهيدٌ 
ك َل ِذك َْرى َل مِ ْن ك َ
َان َل ُه َق ْل ٌ
ب َأ ْو َأ ْل َقى َّ
ق.37/

ِ
ب َع َل ْي ِه َأ َّن ُه َم ْن ت ََو اَّل ُه َف َأ َّن ُه ُي ِض ُّل ُه َويهَ ْ ِد ِيه إِلىَ َع َذ ِ
اب
وقال تعاىل كُت َ
الس ِع ِري احلج.4/
َّ
فال تتوهم اذ ًا ان الذكر لوحده كاف لدفع وساوس الشيطان واذا

ظننت مثل هذا الظن فأنظر إىل نفسك فليس اخلرب كاملعاينة ،وتأمل يف
منتهى ذكرك وعبادتك وصالتك فراقب قلبك إذا كنت يف صالتك

كيف يتجاذبه الشيطان إىل األسواق وحساباهتا وكيف يمر بك يف أودية
الدنيا ومهالكها حتى إنك ال تتذكر ما نسيته من فضول الدنيا إال يف

صالتك وال تزدحم األفكار عىل قلبك إال إذا صليت فالصالة حمك

القلوب فبها يظهر حماسنها ومساوئها فالصالة ال تقبل من القلوب
املشحونة بشهوات الدنيا فان شئت اخلالص من الشيطان فقدم االحتامء

بالتقوى ثم اردفه بدواء الذكر عندها يفر الشيطان عنك.
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ان معرفة ما يؤاخذ به اإلنسان من وس��اوس القلوب ومهها

وخواطرها وقصدها وما يعفى عنه وال يؤاخذ به من األمور الغامضة

فقد روي عن النبي  أنه قالعفى عن أمتي ما حدثت به نفوسها.

وعنه :يقول اهلل تعاىل للحفظة إذا هم عبدي بسيئة فال

تكتبوها فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة ومل يعملها فاكتبوها
حسنة فإن عملها فاكتبوها عرشا

وعن االمام الصادق  قال :ان اهلل تعاىل جعل الدم يف ذريته من

هم بحسنه ومل يعملها كتبت له حسنه ومن هم بحسنه وعملها كتبت

له عرش ًا ومن هم بسيئة ومل يعملها مل تكتب عليه ومن عمل هبا كتبت
عليه سيئة

ل ي َؤ ِ
اخ ُذك ُُم اللهَُّ بِال َّلغ ِْو
قال اهلل تعاىل يف حمكم كتابه احلكيم :اَ ُ
ِ
فيِ َأي نِكُم و َلكِن ي َؤ ِ
ت ُق ُلو ُبك ُْم َوا ُ
يم
اخ ُذك ُْم بِماَ ك ََس َب ْ
ور َحل ٌ
للهَّ َغ ُف ٌ
ْ ماَ ْ َ ْ ُ

البقرة.225/
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هل ُيت�صور �أن ينقطع الو�سوا�س
الذكر �أم ال؟
بالكلية عند ِ
واجل���واب :أن العلامء املراقبني للقلوب الناظرين يف صفاهتا

وعجائبها اختلفوا يف هذه املسألة عىل مخس فرق:

فرقة قالت :ان الوسوسة تنقطع بذكر اهلل عز وجل ألنه  قال

إذا ذكر اهلل خنس الشيطان واخلنوس هو السكوت فكأنه يسكت.

و فرقة ثانية قالت :ال ينعدم أصل الوسوسة ولكن جيري يف القلب

وال يكون هلا أثر ألن القلب إذا صار مستوعبا بالذكر صار حمجوبا
عن التأثر بالوسوسة كاملشغول هبم فإنه قد يتكلم وال يفهم وإن كان

الصوت يمر عىل سمعه.

فرقة ثالثة قالت :ال تسقط الوسوسة وال أثرها أيضا ولكن تسقط

غلبتها عىل القلب فكأنه يوسوس من بعد وعىل ضعف.

فرقة رابعة قالت :تنعدم الوسوسة عند الذكر يف حلظة وينعدم

الذكر بالوسوسة يف حلظه ويتعاقبان يف أزمنة متقاربة فظن لتقارهبا أهنا
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متساوقة وهو كالكرة التي عليها نقط متفرقة فإهنا إذا أديرت برسعة

رأيت النقط دوائر لرسعة تواصلها باحلركة واستدل هؤالء بأن اخلنس

قد ورد ونحن نشاهد الوسوسة مع الذكر.

فرقة خامسة قالت :الوسوسة والذكر يتساوقان يف القلب عىل

الدوام تساوقا ال ينقطع وكام أن اإلنسان قد يرى يف حالة واحدة بعينه

شيئني فكذلك القلب قد يكون جمرى لشيئني وقد قالما من عبد
إال وله أربعة أعني عينان يف رأسه يبرص هبام أمر دنياه وعينان يف قلبه

يبرص هبام أمر دينه

والصحيح أن كل هذه املذاهب صحيحة ولكن كلها قارصة عن

اإلحاطة بأصناف الوسواس وإنام نظر كل واحد منهم إىل صنف واحد
من الوساوس فأخرب عنه والوساوس ثالثة أصناف:

ال�صنف الأول :الو�سو�سة لأجل تلبي�س احلق

إن الشيطان قد يلبس باحلق فيقول لإلنسان ترتك التنعم واللذات

فإن العمر طويل والصرب عىل الشهوات طول العمر أمله عظيم ،ففي
هذه احلالة إذا تذكر العبد عظيم حق اهلل تعاىل وعظيم ثوابه وعقابه

وقال لنفسه صحيح ان الصرب عن الشهوات شديد ولكن الصرب عىل

النار أشد منه وال بد من أحدمها فإذا ذكر العبد وعد اهلل تعاىل ووعيده
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وجدد إيامنه ويقينه خنس الشيطان وهرب إذ ال يستطيع أن يقول له

النار أيرس من الصرب عىل املعايص وال يمكنه أن يقول املعصية ال تفيض
إىل النار فإن إيامنه بكتاب اهلل عز وجل يدفعه عن ذلك فينقطع وسواسه

وكذلك يوسوس إليه بالعجب بعمله وعلمه فيقول له أي عبد يعرف
اهلل كام تعرفه ويعبده كام تعبده فام أعظم مكانك عند اهلل تعاىل ويف هذه

احلالة ينبغي ان يتذكر العبد أن معرفته وقلبه وأعضاءه التي هبا عمله
وعلمه كل ذلك من خلق اهلل تعاىل فهو الذي خلقها واوجدها فمن أين

له يعجب هبا عند ذلك خينس الشيطان إذ ال يمكنه أن يقول ليس هذه

من اهلل فهذا نوع من الوسوسة ينقطع بالكلية عن العارفني املستبرصين

بنور اإليامن واملعرفة.

ال�صنف الثاين الو�سو�سة التي حترك ال�شهوة
يف هذا الصنف تكون الوساوس ألجل حتريك الشهوة وهتييجها

وهذا ينقسم إىل:

_1ما يعلم العبد يقينا أنه معصية
 _2ما يظن العبد انه معصية.

فإن علم يقينا خنس الشيطان عن التهييج الذي يؤثر يف التحريك

ومل خينس عن التهييج وإن كان مظنونا بحيث حيتاج إىل جماهدة لدفعه
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فالوسوسة يف هذه احلالة موجودة ولكنها مدفوعة غري غالبة.

ال�صنف الثالث :الو�سو�سة باخلواطر

هذا الصنف من الوسوسة يكون من خالل اخلواطر التي خيطرها

الشيطان يف القلب كتذكر األحوال الغائبة اثناء الدخول يف الصالة

والبدء بالتفكر يف امور هي خارج الصالة واذكار الصالة .

وهذا النوع من الوساوس من البعيد جد ًا أن يندفع بالكامل

بحيث ال خيطر ابد ًا ولكنه ليس حماال أيضا إذ قال رسول اهلل  من

صلى ركعتني مل حيدث فيهام نفسه بيشء من أمر الدنيا غفر له ما تقدم
من ذنبه وما تأخر».

فلوال أنه غري متصور ملا ذكره إال أنه ال يتصور ذلك إال يف

قلب استوىل عليه احلب حتى صار كاهلائم املتيم فاملستغرق يف احلب
يتفكر يف حمادثة حمبوبه بقلبه ويغوص يف فكره بحيث ال خيطر بباله غري
حديث حمبوبه فلو كلمه غريه مل يسمع ولو اجتاز بني يد أحد لكان كأن

ال يراه.

وإذا تأملت يف مجلة هذه األقسام وأصناف الوساوس علمت أن

لكل مذهب من املذاهب وجها من الصحة ولكن كل منها يف جهة
خاصة.
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فاخلالص من الشيطان يف حلظة أو ساعة غري بعيد ولكن اخلالص

منه عمرا طويال بعيد جدا او حمال  .وال تنقطع الوسوسة اال بقطع
جذورها من القلب واغالق ابواهبا  .فام دام اإلنسان يملك ولو دينار ًا
واحد ًا وهو مشغول به ال يرتكه الشيطان فيأتيه يف صالته فيدفعه للتفكر
يف ديناره وانه كيف حيفظه وفيام ينفقه وكيف خيفيه حتى ال يعلم احد به

او يظهره ليتباهى به امام الغري .

فمن أنشب خمالبه يف الدنيا وطمع يف أن يتخلص من الشيطان كان

كمن انغمس يف العسل وظن أنه ال يقع الذباب عليه فهو حمال فالدنيا

باب عظيم لوسوسة الشيطان وليس له باب واحد بل أبواب كثرية.

قال حكيم من احلكامء الشيطان يأيت ابن آدم من قبل املعايص فإن

امتنع أتاه من وجه النصيحة حتى يلقيه يف بدعة فإن أبى أمره بالتحرج

والشدة حتى حيرم ما ليس بحرام فإن أبى شككه يف وضوئه وصالته
حتى خيرجه عن العلم فإن أبى خفف عليه أعامل الرب حتى يراه الناس
صابرا عفيفا فتميل قلوهبم إليه فيعجب نفسه وبه هيلكه وعند ذلك

تشتد احلاجة فإهنا آخر درجة ويعلم أنه لو جاوزها أفلت منها إىل اجلنة.
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